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  چکیده
 هاي دانش بنیان در سطح کالن و به طور مشخص چارچوب مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد ینموضوع ا

منظور، چارچوبی نزدیک به چـارچوب اداره آمـار    ینا براي. است بنیان دانش اقتصاد تحقق براي الزم حقوقی

اي (رژیم نهادي و ساختار  بعد زمینه - 1: صلیشامل چهار بعد ا بنیان اقتصاد دانش هاي ابعاد و مولفه يبرا یااسترال

بعد نوآوري و کارآفرینی انتخاب  - 4بعد فناوري اطالعات و ارتباطات و  - 3بعد سرمایه انسانی،  - 2دي)، اقتصا

محتوا است. بررسـی   یلتحل یکو استفاده از تکن اسنادي مطالعه اي، مطالعات کتابخانه یق،شده است. روش تحق

که با  دهد می نشان شده، اشاره ابعاد از یک هر ارزیابی براي شده توصیه هاي به شاخص جهوضعیت موجود با تو

چارچوب جامع و  یککشور، هنوز تا  یدائم ینقوان یرتوسعه و سا هاي و مقررات مختلف در برنامه ینوجود قوان

کشور  يساختار اقتصاد و ينهاد یمفاصله وجود دارد. رژ بنیان حرکت به سمت اقتصاد دانش يبرا یمنسجم حقوق

وجـود دارد. توسـعه    یقـانون  يهنوز برخی خالها يو نوآور ینیاز کارآفر یتحما ینهشود و در زم یتتقو یدبا

در چارچوب  يرت قبول قابل یتاز وضع یبا دو رکن قبل یسهاطالعات و ارتباطات در مقا يو فناور یانسان یهسرما

ـتفاده از روش رقابـت    نینبرخوردار هستند. همچ یفعل یو قانون یحقوق صـادي  پـذیري مجمـع جهـانی اقت    بـا اس

کارگیري این روش،  نتایج به يبندي شده است. بر مبنا اولویت یاناستقرار اقتصاد دانش بن يبرا ياصالحات ساختار

ها، سالمت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیالت عالیه، وضـعیت   ایران در زیرساخت - 1مشخص شده است که 

بـدترین   - 2شـود.   تاري مالحظه میها، شکاف ساخ مساعدي دارد (شکاف ساختاري مثبت) و در سایر شاخص

هاي مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کالن نیز  شاخص ایران در ناحیه شاخص

نهادها است. در  صالحدر این ناحیه، ا GCRدر ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش 

د دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوري در کشور تا حدود قابـل تـوجهی از   هاي معطوف به اقتصا میان شاخص

  پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوري  چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

  . JEL: O30, O32, O38 بنديطبقه

   . ساختاري اصالحات بندي اولویت قانونی، الزامات بنیان، اقتصاد دانش ها: کلیدواژه
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   مقدمه -1

اقتصـاد    هـا محـور   بنیان ارائه شده است که برخـی از آن  تعاریف متعددي براي اقتصاد دانش

بنیــان را فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات و تحــوالت ســریع حاصــل از آن در دیگــر    دانــش

  دانند. هاي علمی و فناورانه می حوزه

بنیـان، اسـتخراج کـرده     ) سه دسته تعریف عمده را براي اقتصاد دانـش 1393مروي (

عنوان یک پارادایم جدیـد و یـک تغییـر رادیکـال در      بنیان به اقتصاد دانش - است: الف

بـا   هاي بنیان معادل بخش اقتصاد دانش - )، ب1هاي دات کام (براي مثال شرکت اقتصاد

بنیـان   اقتصاد دانـش  - و ج 3فناوري اطالعات و ارتباطات خصوص بهو  2فناوري پیشرفته

هـاي   وري همـه بخـش   محور در افزایش بهره هاي دانش حاصل کاربست دانش و بخش

از طریق نوآوري. وي با ارزیابی تعاریف نوع الـف و ب، تعریـف خـود را از     اقتصادي

اسـت: اقتصـاد   بنیان برمبناي تعاریف دسته ج به ایـن صـورت ارائـه کـرده      اقتصاد دانش

هـاي دانشـی بـازیگران     بنیان، نظامی اقتصادي است که در آن اسـتفاده از ظرفیـت   دانش

هـا و   ها، بنگـاه  ها) در بخش ها، دولت و تعامالت بین آن مختلف اقتصادي (افراد، بنگاه

هـاي   هـاي اقتصـادي از طریـق نـوآوري     وري فعالیـت  مناطق مختلف براي باال بردن بهره

  پذیرد.  خدمت به نحوي کارا صورت میفرآیند و محصول/

طور مثـال،   هاي سنجش اقتصاد کالن از منظر رقابتی (به ) با نگاهی به چارچوب1393مروي (

شـود)   منتشـر مـی   5کشورها که توسـط مجمـع جهـانی اقتصـاد     4پذیري هاي ساالنه رقابت گزارش

با تعاریف دسته الـف و ب از  کند که باالترین سطح رقابتی را اقتصاد مبتنی بر نوآوري معرفی می

بر منـابع   بنیان سازگار است. اما در واقع این مسیر یک گذار تدریجی از اقتصاد مبتنی اقتصاد دانش

  بر نوآوري است.  بر کارایی و در نهایت اقتصاد مبتنی به اقتصاد مبتنی

سـتفاده از  بر کارایی اسـت، ا  با توجه وضعیت ایران که کشوري در حال گذار به اقتصاد مبتنی

تعاریف دسته الف و تا حدي دسته ب براي توصیف اقتصاد ایـران و نسـبت دادن آن بـه اقتصـاد     

بنیان، شاید به لحاظ نظري تعبیر مناسبی نباشد. از ایـن رو، بـا در نظـر گـرفتن نقـش توسـعه        دانش

                                                                                                              
1- .com Companies 
2-  Hi-Tech  
3- ICT 
4- World Competitiveness Report (GCR) 
5- World Economic Forum (WEF) 
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وري ) و در نهایـت بـروز و توسـعه نـوآ    1992، 1فناوري که موجب ایجاد توانمندي فناورانـه (لـل  

)، مناسب اسـت کـه در تعریـف و تعبیـر مفهـوم      1997، 2؛ فریمن و سوئت1987شود (فریمن،  می

بر  بنیان، جنبه توسعه فناوري و نوآوري که با وضعیت فعلی ایران (نیل به اقتصاد مبتنی اقتصاد دانش

  کارایی) نیز سازگاري بیشتري دارد، مبنا قرار گیرد. 

بنیان براساس چهـار دسـته    نهادي براي اقتصاد دانشتعریف پیشبراساس آنچه گفته شد، 

)، عبارت است از: اقتصادي که نرخ نـوآوري  2002نگاه متداول (ارائه شده توسط اسمیت، 

هــاي  افــزوده فعالیــت عامــل اصــلی افــزایش کــارایی و ارزش 3و نــوآوري بــوده در آن بــاال

پیچیـدگی و پیشـرفته بـودن    هاي مختلف صنعتی و فناورانه (جدا از سطح  اقتصادي در بخش

پـذیري در گـذر زمـان در     افزوده و کارایی بایـد در قالـب رقابـت    فناوري) است. این ارزش

  هاي مختلف قابل مشاهده باشد.  بخش

گـذاري را   بنیـان تـاکنون بیشـترین کـاربرد در سیاسـت      ایران تعریف از اقتصاد دانـش در 

ــر   فنــاوري داشــته اســت و گــواه آن نیــز رویکــرد دســتیابی و توســعه   هــاي پیشــرفته در اکث

هـاي   از جمله قانون حمایـت از شـرکت  -هاي حوزه علم، فناوري و نوآوري کشور  سیاست

هاي کالن ملی شـوراي عـالی عتـف و معاونـت علمـی و فنـاوري ریاسـت         بنیان، طرح دانش

هـاي موضـوعی نقشـه     هاي ویژه توسعه فنـاوري و تعیـین اولویـت    اندازي ستاد جمهوري، راه

 است.   -علمی کشور جامع

هـاي کشـورهاي مختلـف مـورد وثـوق اسـت)،        در تعریفی دیگر (که بیشتر در سیاسـت 

افـزوده   بنیـان اقتصـادي اسـت کـه در آن نـوآوري عامـل اصـلی ایجـاد ارزش         اقتصاد دانـش 

هـا اسـت، چنـان کـه      پـذیري فـارغ از سـطح فنـاوري فعالیـت      اقتصادي و دستیابی به رقابـت 

شـوند نیـز از    پـذیري  افزوده اقتصادي و رقابـت  اي که موجب ارزش ههاي غیرفناوران نوآوري

  شوند.  بنیان محسوب می مصادیق اقتصاد دانش

بنیـان را   تعریف اخیر در مقایسه با دو تعریف قبلی که نگاهی محـدود بـه اقتصـاد دانـش    

صـاد  تر و فراگیر دارد که با توجه به شرایط ایران (که اقت کنند، رویکردي گسترده عرضه می

) اسـت غیرفناورانه  گاهو  4هاي با سطح پایین و متوسط هاي با فناوري عموماً در اختیار بخش

                                                                                                              
1- Lall, S. 
2- C. Freeman and L. Soete 

  در این تعریف دانش (در معانی مختلف آن) نقش بسیار مهمی در خلق نوآوري دارد. -3

4- Low and Medium Tech 
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تر اسـت و   مناسب ،کشورهاي منتخب براي کشور ما  هاي استخراج شده در مطالعه و داللت

  در این طرح هم مبنا قرار گرفته است.

فرآیندي جامع و عمیق است که طی آن بنیان، بر اساس دیدگاه مزبور، گذار به اقتصاد دانش

هـاي چنـین    شـود و مشخصـه   اي اساسی متحول مـی  هاي اقتصادي به گونه عناصر و اجزاي فعالیت

اقتصادي عبارت است از انتقال دانش به شکل مواد، سرمایه، محصوالت، عوامـل تولیـد اساسـی    

شوند، یـاد   شوند، اخذ می یشوند، فروخته م در اقتصاد که از طریق فرآیندهاي اقتصادي ایجاد می

  شوند. شوند و تجزیه می شوند و توسعه داده می شوند، ذخیره می گرفته می

اي که  هاي حقوقی و قانونی در هر کشور متناسب با مرحله به طور طبیعی چارچوب 

بنیان بـودن) بایـد متحـول     محور یا دانش وري محور، بهره اقتصاد در آن قرار دارد (نهاده

بنیـان در   ن دیدگاه است که در این مقاله الزامات به دستیابی به اقتصاد دانششود. از ای

بنیـان   هاي حقوقی الزم براي تحقق اقتصاد دانش سطح کالن و به طور خاص چارچوب

بررسی شده است. بـراي ایـن منظـور در قسـمت دوم رویکردهـاي مختلـف بـه اقتصـاد         

اتخـاذ   1ارچوب اداره آمار استرالیاشود و رویکردي نزدیک به چبنیان بررسی می دانش

بنیان در نظر گرفتـه شـده    چهار بعد اصلی براي اقتصاد  دانششود. به این مفهوم که  می

انسـانی،    سـرمایه ، اي (رژیم نهـادي و سـاختار اقتصـادي)    بعد زمینهاست که عبارتند از 

مت سـوم  . در قسـ فناوري اطالعات و ارتباطات و در نهایت بعد نوآوري و کـارآفرینی 

هاي مهم، وضـعیت ایـران و    مولفهمقاله، روش تحقیق شرح داده شده است. پس از آن 

شوند. ایـن مقالـه    الزامات حقوقی در هریک از ابعاد چهارگانه فوق تشریح و تحلیل می

هاي سیاستی براي تقویت چارچوب حقوقی موجـود   ها و ارائه توصیهبندي یافتهبا جمع

  رسد. یان به پایان میبنجهت تحقق اقتصاد دانش
  

                                                                                                              
1- Australian Bureau of Statisics(ABS) 
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  مروري بر مبانی نظري -2

 بنیان رویکردها به اقتصاد دانش -1-2

موجـب جلـب توجـه زیـادي حـول       1بر دانش هاي اخیر، اهمیت فزاینده صنایع مبتنیدر سال

عنوان هسته رشد کشورها شده است کـه در سـطح ملـی از آن     مقوالت یادگیري و دانش به

  ).  2002، 3شود (اسمیت بنیان) یاد می (اقتصاد دانش 2دانش بر عنوان اقتصاد مبتنی به

شود و تعریـف   بنیان در کشورهاي مختلف همگرایی دیده نمی در تعاریف اقتصاد دانش

منسجم مورد توافقی هم در ارتباط با آن ارائه نشده و تعاریف نظري ایـن مفهـوم نیـز داراي    

)، OECD( 4اي اقتصـادي و توسـعه  هـ  وضعیتی مشابه هسـتند. از دیـدگاه سـازمان همکـاري    

اي از اقتصاد است که به طور مستقیم بر پایه تولید، توزیع و استفاده از  بنیان گونه اقتصاد دانش«

وري و رشد اقتصادي  دانش و اطالعات بنا شده باشد. در چنین اقتصادي دانش، محرك بهره

  ». شود فناوري و آموزش بر عملکرد اقتصادي توجه ویژه می  است و بر نقش اطالعات،

تعریـف   )APEC( 5اقیانوسـیه  -هـاي اقتصـادي آسـیا     اجرایـی سـازمان همکـاري   کمیته 

در «، اپـک  هاي اقتصـادي و توسـعه را بسـط داده اسـت. براسـاس تعریـف       سازمان همکاري

محرك اصـلی رشـد اقتصـادي، ثـروت و      ،توزیع و بازدهی دانش  بنیان، تولید، اقتصاد دانش

هـاي اقتصـادي    تمـامی بخـش   ه این ترتیب،ب و »خلق و اشتغال در تمامی سطوح صنایع است

  بر باشند.  توانند دانش می

باال براي دسـتیابی بـه     باید توجه داشت که به اقتصادي که تنها به چند صنعت با فناوري

شـود. در اقتصـاد    بنیـان اطـالق نمـی    اقتصاد دانش ،رشد اقتصادي و تولید ثروت متکی است

هـایی کـه در    بر همین اسـاس دانـش   و بر هستند شهاي اقتصادي دان بنیان تمامی بخش دانش

هاي فنی است و بـه عنـوان مثـال شـامل      بسیار فراتر از دانش ،چنین اقتصادي به آن نیاز است

  شود. هاي فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی نیز می دانش

  

                                                                                                              
1- Knowledge-Intensive 
2- Knowledge-driven Economy 
3- Smith, K. H.  
4- Organization for Economic Cooperation and Developmen 
5- Asia-Pacific Economic Cooperation 
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  هاي اقتصادي و توسعه  سازمان همکاري -1-1-2

ــه   ــعه ب ــادي و توس ــاري اقتص ــازمان همک ــوان  س ــرح عن ــازمان مط ــاد   س ــوم اقتص ــده مفه کنن

داند که بـه صـورت مسـتقیم بـر پایـه تولیـد، توزیـع و         بنیان می بنیان، اقتصادي را دانش دانش

د).  1996هـاي اقتصـادي و توسـعه،     استفاده از دانش و اطالعـات باشـد (سـازمان همکـاري    

ن معرفـی  بنیـا  پنج دسته شـاخص را بـراي سـنجش اقتصـاد دانـش      1997این سازمان در سال 

هـا و یـادگیري. در    ها، شـبکه  ها، خروجی ها و انباشت ها، جریان کرد که عبارتند از: ورودي

بنیـان در کشـورهاي    ها براي سنجش اقتصاد دانـش  براي اولین بار از این شاخص 1999سال 

  عضو سازمان استفاده شد.  

هـایی   گزارش اي، سلسله صورت منسجم و دوره بنیان به در راستاي سنجش اقتصاد دانش

تـاکنون (هـر دو سـال     1995از سال  1هاي صنعت و فناوري با عنوان کارت امتیازي شاخص

شود.  منتشر میسازمان همکاري اقتصادي و توسعه هاي فرد میالدي) توسط  یک بار در سال

، گـزارش  اسـت بنیان پرداخته  هاي اقتصاد دانش به شاخص به طور صراحاولین گزارشی که 

هـاي   کـه در جلسـه وزراي کشـورهاي عضـو ارائـه شـد (سـازمان همکـاري         بود 1999سال 

) بـه سـنجش   )1جـدول ( شـاخص (  32). ایـن گـزارش بـا    1999و  1998اقتصادي و توسعه، 

هـا   بنیان در کشـورهاي منتخـب عضـو سـازمان پرداخـت. تعـداد ایـن شـاخص         اقتصاد دانش

هایی است کـه   همان شاخصهاي بعدي افزایش یافت، اما مبناي اصلی  تدریج در گزارش به

  ها اشاره شده است. به آن )1(در جدول 

  

  

  

  

                                                                                                              
1- Industry and Technology Scoreboard of Indicators 

  OECD Science, Technology and Industry Scoreboardبه بعد این گزارش بـا عنـوان   1999 از سال

  شود. منتشر می
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  )1999هاي اقتصادي و توسعه،  بنیان (سازمان همکاري هاي اقتصاد دانش شاخص ):1( جدول

  بنیان اقتصاد دانش -1

  گذاري در دانش و سرمایه سرمایه -

  منابع انسانی (آموزش) -

  کرد ناخالص در تحقیق و توسعه هزینه -

  هاي بنیادي پژوهش -

  وتوسعه در بنگاه تحقیق -

  وتوسعه در صنایع تولیدي تحقیق -

  وتوسعه در خدمات تحقیق -

  نوآوري -

  گذاري خطرپذیر سرمایه -

  )ICTفناوري ارتباطات و اطالعات ( -2

  عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی کرد در فناوري اطالعات و ارتباطات به هزینه -

  کامپیوترها استفاده از -

  اینترنت و تجارت الکترونیک -

  بخش فناوري اطالعات و ارتباطات -

  نوآوري در فناوري اطالعات و ارتباطات -

  هاي علم و فناوري سیاست -3

  وتوسعه بخش دولتی از تولید ناخالص ملی سهم تحقیق -

  وتوسعه  اجتماعی تحقیق -اهداف اقتصادي -

  دولتیوتوسعه بخش  سهم تحقیق -

  هاي مختلف وتوسعه بین بخش جریان ملی تحقیق -

  وتوسعه بنگاه براساس اندازه بنگاه تحقیق -

  هاي مالیاتی معافیت -

  سازي جهانی -4

  وتوسعه خارج از کشور تحقیق -

  مالکیت حق اختراع -

  هاي فناورانه مشارکت -

  هاي در اختراع و ابداع  همکاري -

  ها و اثرات خروجی -5

  ارات علمیانتش -

  ثبت اختراعات -

  نوآوري -

  وري بهره -

  بنیان در ارزش افزوده سهم صنایع دانش -

  1تجارت تکنولوژي پیشرفته -

  تراز تجاري فناورانه -

  

                                                                                                              
1- High Technology (Hi-Tech) 
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  بانک جهانی   -2-1-2

بنیـان از سـال    عنوان یکی از نهادهاي پیشگام در ترویج مفهوم اقتصاد دانـش  بانک جهانی به

هـا،   بنیان و سیاسـت  هاي متعددي به بررسی مفهومی اقتصاد دانش گزارشتا امروز در  1998

بنیان پرداختـه اسـت. از    ها و دستاوردهاي کشورهاي مختلف در استقرار اقتصاد دانش برنامه

تـر از   نقش و اهمیت دانش در رشـد و توسـعه اقتصـادي بسـیار پررنـگ      ،منظر بانک جهانی

ه اهمیـت دانـش رخ داده در دسـت فنـاوري     گذشته شـده و رهبـري انقالبـی کـه بـه واسـط      

  اطالعات و ارتباطات، زیست فناوري و مواد جدید است.

چهـار پایـه اقتصــاد    (K4D)» دانـش بـراي توسـعه   «چـارچوب بانـک جهـانی بـا عنـوان      

  :به این شرح است) 1999بنیان ( دانش

هـاي خـوب اقتصـادي     انگیزش اقتصادهاي و رژیـم نهـادي کـه در آن نهادهـا و سیاسـت      -

کننـد و   کنند، خالقیت را تشـویق مـی   موجب تحرك و تخصیص کارایی منابع را فراهم می

  کنند.  براي خلق، انتشار و استفاده از دانش موجود به صورت کارا ایجاد انگیزه می

هاي خـود را بـراي خلـق و     دایم مهارتبه طور درند کرده و ماهر که قانیروي کار تحصیل -

  استفاده از دانش ارتقا و تطبیق دهند.

هـا، مشـاوران و دیگـر     ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه یک نظام نوآوري کارآمد براي بنگاه -

تواند با انقالب دانشی رشد کنند، از ذخیره در حال رشد دانـش جهـانی    هایی که می سازمان

  و با همانندسازي و تطبیق از آن براي رفع نیازهاي محلی استفاده کنند.   استفاده کنند

یک زیرساخت مدرن و دقیق اطالعاتی که بتواند ارتباطات، انتشار و پردازش اطالعات و  -

  دانش را به نحو کارآمدي فراهم کند. 

  

  هاي اقتصادي آسیا و اقیانوسیه  سازمان همکاري -3-1-2

آغـاز شـد    1990بنیان در کشورهاي توسعه یافته از اوایل دهه  تدوین استراتژي اقتصاد دانش

کـه   شـد به طور جدي در کشـورهاي شـرق آسـیا نیـز مطـرح       1997و موج این تب از سال 

ترین نهادهـاي پیشـرو در ایـن زمینـه      از مهمهاي اقتصادي آسیا و اقیانوسیه سازمان همکاري

  ها به بحران هم انجامید.  سازي حاصل از این سیاست موج جهانیالبته است. 



 107بنیان در سطح کالن ...       الزامات دستیابی به اقتصاد دانش

 
 

 

 

 

در چـارچوب خـود بـراي تحلیـل اقتصـاد      هاي اقتصـادي آسـیا و اقیانوسـیه    سازمان همکاري

بنیـان   پـردازد. از نظـر ایـن سـازمان، اقتصـاد دانـش       هـاي آن مـی   بنیان به فرآیندها و ویژگـی  دانش

ع و مصـرف اطالعـات و دانـش شـکل     اقتصادي است که به طور مسـتقیم براسـاس تولیـد، توزیـ    

بنیـان در   ) فرآیندهاي چهارگانه و اساسی دانش در اقتصـاد دانـش  1گرفته باشد. براساس نمودار (

 این چارچوب عبارت است از: اکتساب دانش، ایجاد دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش.

کاري اقتصادي بنیان در چارچوب سازمان هم هاي اصلی اقتصاد دانش پایه به این ترتیب،

آسیا و اقیانوسیه بر چهار عنصر استوار است: نظام نوآوري، توسعه نیروي انسانی، زیرساخت 

  وکار. فناوري اطالعات و ارتباطات و محیط کسب

  

 
بنیان در چارچوب سازمان  فرآیندهاي چهارگانه و اساسی دانش در اقتصاد دانش ):1نمودار (

  اقیانوسیههاي اقتصادي آسیا و  همکاري
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  هاي اقتصادي آسیا و اقیانوسیهبنیان در چارچوب سازمان همکاري ): اجزاي شاخص اقتصاد دانش2جدول (

  خلق دانش

  درصد مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

  سرانه محققان

  سرانه ثبت اختراعات

  انتشار دانش

  تولید ناخالص داخلیدرصد مخارج فناوري اطالعات و ارتباطات از 

  یابی به اینترنت از سرانه درصد هزینه دست

  درصد نیروي کار با آموزش کمتر از سطح دوم آموزش

  اکتساب دانش

  سهم واردات فناوري از کل واردات

  درصد سرمایه مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی

  اندازه بخش خدمات تجاري دانش محور

  کاربرد دانش

  کار با سطح آموزش دانشگاهیدرصد نیروي 

  درصد نیروي کار دانشی به کل نیروي کار

  نرخ کارآفرینان

  

  چارچوب اداره آمار استرالیا   -4-1-2

بنیان، شـامل پـنج بعـد اسـت کـه سـه بعـد اصـلی         مدل اداره آمار استرالیا براي اقتصاد دانش

فناوري اطالعات و ارتباطات.  -3سرمایه انسانی و  -2 ،نوآوري و کارآفرینی -1عبارتند از: 

و یـک بعـد    1اي کننده نیز وجود دارد: یک بعـد زمینـه   ، دو بعد پشتیبانیاین سه بعد بر عالوه

چـارچوب مفهـومی اداره آمـار اسـترالیا بـراي        )،2در نمـودار ( آثار اقتصـادي و اجتمـاعی.   

  بنیان نمایش داده شده است.  تحلیل اقتصاد دانش

  

                                                                                                              
1- Context Dimension 
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  بنیان داره آمار استرالیا براي تحلیل اقتصاد دانش): چارچوب ا2نمودار (

  
  

شود. یک ویژگی یا  ها یا مشخصات توضیح داده می هر بعد برحسب تعدادي از ویژگی

کنـد و هـم    هاي از یک بعد است کـه هـم توضـیح بیشـتري از آن را بیـان مـی       مشخصه جنبه

وسـیله   ها به کنند. اغلب ویژگیتر  تر، ساختار آن را روشن وسیله تجزیه به عناصر قابل فهم به

  اند. یک یا چند شاخص آماري معرفی شده

شــامل تعــدادي از عناصــر اقتصــادي،  :اي (رژیــم نهــادي و ســاختار اقتصــادي) * بعـد زمینــه 

اجتماعی، فرهنگی، قانونی، سیاسی، محیطی و جهانی اسـت کـه ممکـن اسـت دسـتیابی بـه       

بنیــان  نیازهــاي موفقیــت اقتصــاد دانــش اقتصــاد دانــش را تســهیل کننــد یــا بــه عبــارتی پــیش

  شوند.   محسوب می

کنند و  یک جامعه زندگی میعبارت است از مهارت و دانش مردمی که در  :انسانی  * بعد سرمایه

بنیـان دارد.   به روشنی نقش مرکزي در توسعه آن جامعه و اقتصاد به عنوان جامعه و اقتصاد دانـش 

کند. ایـن   ها و دانش اعضاي جامعه تبلور پیدا می ها، قابلیت ذخیره سرمایه انسانی در سطح مهارت

شود و چـارچوب اقتصـاد    یگذاري روي آموزش حاصل م ذخیره در طول زمان از طریق سرمایه
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عالوه  هاي تحصیالت و آموزش به شکل رسمی و غیررسمی به بنیان در این حوزه به ورودي دانش

  شود.  هاي جمعیت مربوط می ها و توانایی ها به شکل نتایج مهارت خروجی

  سـاخت فناورانـه  هـاي اطالعـات و ارتباطـات، زیر    وريفناوري اطالعات و ارتباطات: فنـا * 

ابزارهاي اساسی براي کـارگران دانشـی     ها، کنند. این فناوري بنیان را فراهم می دانشاقتصاد 

 ،دهنـد تـا از مزیـت کامـل ظرفیـت تکنولـوژي بـراي دسترسـی         ها اجـازه مـی   هستند و به آن

  دستکاري و پردازش اطالعات استفاده کنند. 

نیز هسـتند کـه   اطالعات و ارتباطات، جزء مهمی در حوزه تحصیالت   ابزارهاي فناوري

دهنـد و همچنـین ابزارهـاي آموزشـی      آموزان امکان دسترسـی بـه اطالعـات را مـی     به دانش

  کنند.  بر فناوري اطالعات نیز براي آنها فراهم می مبتنی

ــاد     ــراي اقتص ــاوري اطالعــات و ارتباطــات ب ــدات قــوي بخــش فن ــد تولی برخــی معتقدن

هـاي اقتصـادي و توسـعه،    همکـاري  امـا بـه عقیـده سـازمان    ، بنیان داراي اهمیت اسـت  دانش

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و جامعه اهمیت بیشتري از تولیـد کـاال و   

  خدمات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات دارد. 

هـاي نـوآوري و کـارآفرینی     شود که فعالیت شامل عواملی می :بعد نوآوري و کارآفرینی* 

  شود.  کند یا از طریق آن عمل می در اقتصاد را حمایت می

اثرات اقتصادي و اجتماعی بر دانش و استفاده از دانش تاکید دارد.  * اثرات اقتصادي و اجتماعی:

بنیـان بـر    سـط اقتصـاد دانـش   به عبارت دیگر، این بعد به دنبال فهم این موضوع است که نتـایج وا 

بنیان مربوط به سه بعد  هاي اقتصادي و اجتماعی چه اثراتی دارد (نتایج واسط اقتصاد دانش پیشرفت

 اصلی یعنی فناوري و کارآفرینی، سرمایه انسانی و فناوري اطالعات و ارتباطات است). 

 

 هاي اقتصـاد بنیان و وضعیت ایران در مولفهترین ابعاد اقتصاد دانش مهم -2-2

  بنیان دانش

توان در همه ایـن  بنیان، میالمللی براي اقتصاد دانشبا توجه به تعاریف نهادهاي مختلف بین

اي (رژیم نهادي و بنیان یافت: بعد زمینهتعاریف چهار بعد اصلی مشترك براي اقتصاد دانش

و بعـد نـوآوري و    ساختار اقتصادي)، بعد سرمایه انسانی، بعد فناوري اطالعات و ارتباطـات 

    کارآفرینی.
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هاي ایران و وجود اطالعـات دربـاره    ویژگی ،هاي هر یک از این ابعاد در انتخاب مولفه

در این بخش ضمن تشریح مختصـر هـر یـک از ایـن      نظر قرار گرفته استها مد وضعیت آن

 اینکـه هـدف   همچنـین بـا توجـه بـه     ها استخراج خواهـد شـد.   هاي آن ترین مولفه ابعاد، مهم

و تحلیـل الزامـات حقـوقی تحقـق      بنیـان  دانـش  تحقیق ، دستیابی به چارچوب کالن اقتصـاد 

وضـعیت ایـران در ارتبـاط بـا هریـک از آن       بنیان در ایران است در این بخـش اقتصاد دانش

-منظور مهم براي اینهاي در دسترس بررسی شده است. ترین شاخص ها براساس مهممولفه

هـا   بنیان که اطالعـات آن هاي ابعاد اقتصاد دانشریک از مولفههاي مرتبط با هترین شاخص

از طریق منابع معتبر داخلی یا خارجی بـراي ایـران و در مقایسـه بـا سـایر کشـورهاي جهـان        

. این بررسی بـه تعیـین وضـعیت ایـران از حیـث مطلـوب       شود میموجود بوده است، بررسی 

  کند. بنیان کمک میشبودن زیرساخت قانونی در حرکت به سمت اقتصاد دان

  

  رژیم نهادي و ساختار اقتصادي   -1-2-2

تعریـف   اسـت، امـا  و توسعه اقتصادي بسیار موردتوجـه   1در ادبیات اقتصادي، ارتباط نهادها

هــا و  ی نهادهـا، فعالیـت  طـورکل  بـه ن مختلـف متفـاوت بــوده و هسـت.    ااز دیـد محققـ   هـا  آن

تغییرات یا اصالحات بـزرگ و   ،دهند، بنابراین میارتباطات متقابل (تبادالت) افراد را شکل 

 کنـد  مـی ثیر داشـته و عملکـرد اقتصـادي را ایجـاد     اهـا و تبـادالت افـراد تـ     یتفعالمناسب بر 

  ).  1990،  2(نورث

نقش نهادها به دلیل وجود تعامالت بین بازیگران و ارتباطات موجـود بـین نظـام تولیـد،     

یک کل، که توسـعه دانـش    عنوان به وپرورش شآموزها و بخش  نهادهاي عمومی، دانشگاه

ها و کشورها در حـوزه   ها، سازمان علمی و فناوري را ایجاد خواهند کرد و بر عملکرد بنگاه

هاي اقتصـادي و   سازمان همکاريثیرگذار خواهند بود، بسیار حائز اهمیت است (انوآوري ت

نشـدنی در اقتصـاد    یـک تفکصـر  ي فناورانـه و نهـادي دو عن  ها جنبه ،بنابراین ).1996، توسعه

ائل موجـود در حـوزه   وتحلیـل و حـل مسـ    یهتجزبودن  تر مشکل باوجودبنیان هستند و  دانش

                                                                                                              
در ارتبـاط هسـتند و نهادهـاي    شـوند؛ نهادهـاي رسـمی بـا دولـت       نهادها به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می -1

کنند. در این مطالعه، منظور  هاي موجود بین افراد) مستقل از دولت عمل می ها و شبکه د هنجارها، گروهغیررسمی (مانن

  دهند. از نهاد، نهادهاي رسمی هستند که رفتار اقتصادي افراد را تحت تاثیر قرار می

2- North 
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بـا یکـدیگر بهبـود خواهنـد یافـت       زمـان  همبا پیروي از یک فرایند تکاملی،  ترتیبات نهادي

این ایده که کل فرایند خلـق و انتشـار دانـش در اقتصـاد      ،عالوه به). 2004، 1(پاول و اسنلمن

هاي مناسب  یاستسهاي نهادي به  یمرژهاي اقتصادي و  بنیان به عنوان خروجی مشوق دانش

تنظیم چارچوب مناسب  بنابراین،یرش اغلب کارشناسان است. پذ مورد ،بستگی دارد دولت

بنیـان   مختلـف یـک اقتصـاد دانـش     هاي رژیم نهادي براي تسهیل ارتباطات متقابل بین بخش

  ).  2010الزم و ضروري است (شیلیرو، 

هـایی بـراي    یتمحـدود تواننـد   یمـ ي نهادي از طریق تغییر کارکرد مفید نوآوري ها نظام

ي مـالی و  هـا  محـرك هـا بـا کـاهش     یتمحـدود تـرین ایـن    نظام نوآوري ایجـاد کننـد. مهـم   

شـوند کـه    یمـ هـا زمـانی ایجـاد     یتحـدود مگذاري ارتباط دارد. به عبارت بهتر، این  یهسرما

هـاي اقتصـادي نیـز ایجـاد شـود.       یـت فعالگـذاري در   یهسـرما  جـز  بـه یی هـا  راهخلق ثروت از 

 دسـته  دوی موانع نهادي که سـد راه رشـد مبتنـی بـر دانـش و نـوآوري هسـتند بـه         طورکل هب

  شوند: یمبندي  یمتقساصلی 

که نیاز  یی راها ينوآورغیرمستقیم  طور  بهکنند و  یمگذاري را محدود  یهسرماموانعی که  -

 کند. محدود می، گذاري دارند به سرمایه

 کنند. یمهایی براي نوآوري ایجاد  یتمحدود یممستقبه طور موانعی که  -

ثیر مسـتقیم بـر   ادهـد و عـالوه بـر تـ     گذاري را کـاهش مـی   گروه اول موانع، نرخ سرمایه

ثیر قـرار  اتوسعه اقتصادي را تحت تـ  ،سرمایهکاهش رشد اقتصادي از طریق کاهش انباشت 

هاي نهادي بیشتر و  یتمحدود ،باشد تر نوآورانهچه فعالیت ن وضعیتی هرخواهد داد. در چنی

  تري را پیش روي خود خواهد داشت.  يجد

هاي مناسب و  ينوآور ازیري گ بهرهاز طریق کاهش  وانعی که به دسته دوم تعلق دارندم

، رشد اقتصادي را محـدود  لدیرموغهاي  ينوآورهاي معمول و  یتفعالاثربخش در مقایسه با 

نرخ پـایین بازگشـت سـرمایه یـا      واسطه بهتواند  یمگذاري،  یهسرماخواهند کرد. سطح پایین 

ي انـدازها  پـس داخلـی و عـدم دسترسـی بـه      انـداز  پـس عدم اطمینان باالي آن یا نرخ پـایین  

 ،سطح عدم اطمینان به متغیرهاي نهـادي حیـاتی  خارجی باشد. نرخ پایین بازگشت سرمایه و 

  یعنی حقوق مالکیت و حفاظت از آن، نرخ مالیات و فساد بستگی دارد. 

                                                                                                              
1- Powell and Snellman 
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ي نوآوري را بدون اینکـه بـر   ها مشوقگیرند که  در دسته دوم، متغیرهاي نهادي قرار می

دسـته   کنند. یکـی از مـواردي کـه در ایـن     یمثیر داشته باشند، محدود اگذاري ت نرخ سرمایه

  هاي دولتی است.  یتحماحائز اهمیت است، 

بنیان براي بعـد رژیـم   هاي مهم و مشترك در رویکردهاي مختلف به اقتصاد دانش مولفه

  نهادي و ساختار اقتصادي به شرح زیر است:

هاي پولی و مالی کـالن   عوامل کالن اقتصادي (عملکرد اقتصادي شامل مدیریت سیاست -

  ها شود). مدت و قیمت در رشد تولید، نرخ بهره کوتاه تواند موجب ثبات که می

شود. بـه   ها و ساختارها را شامل می عوامل اجتماعی و فرهنگی که دامنه وسیعی از ویژگی -

عنوان مثال، سرمایه اجتماعی، ساختار سنی جمعیت، وضعیت سالمت، سطح جرم و جنایت 

  و توزیع درآمد.

  نیروي کار.کارایی بازارهاي محصول، مالی و  -

  المللی). گیري بین سطح باز بودن (باز بودن اقتصاد و جهت -

  هاي حقوقی و مقرراتی. چارچوب -

 نهادهاي سیاسی و شفافیت.  -

  

  هاي رژیم نهادي و ساختار اقتصادي در ایران  وضعیت مولفه

تولیـد   میلیارد دالر 6/387میلیون نفر و  80در نماي کلی، کشور ایران با جمعیتی نزدیک به 

جــزو کشـورهاي بــا درآمـد بــاالي متوسـط قــرار دارد (شـاخص جهــانی     ، ناخـالص داخلـی  

بـا توجـه بـه مبـاحثی نظیـر هدفمنـدي        1390). رشد اقتصـاد کشـور از سـال    2016نوآوري، 

یـزي،  ر برنامـه ها شروع به کاهش کرده اسـت (سـازمان مـدیریت و     یمتحرها و تشدید  یارانه

تغییـرات  و درصد بـوده   10اخیر همواره باالتر از   سال 10ر ). نرخ بیکاري در کشور د1394

. ضمن اینکه نرخ بیکاري جوانان بین ستناشی از تغییر نرخ مشارکت نیروي کار ابیشتر آن 

  درصد بوده است.  22هاي اخیر همواره باالتر از  در سال 29تا  15

درصـد   5/3متر از رشد اقتصادي ساالنه ک 1384-93هاي  دهند طی سال آمارها نشان می

یرنفتی ایـران از مبلـغ   غدرصد بوده است. ارزش دالري صادرات  8/2گذاري  و رشد سرمایه
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یافتـه   یشافـزا  1392در سال  میلیارد دالر 330/31به مبلغ  1384در سال  میلیارد دالر076/11

  .  1است1392 -1384درصدي این شاخص در بازه زمانی  183است که حاکی از رشد 

توســط ســازمان کنفــرانس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل   منتشرشــدهطبــق آمارهــاي 

بـا کـاهش مواجـه     2008تـا   2004گذاري خارجی در ایران از سـال   یهسرما(آنکتاد)، میزان 

میلیـون   73/4661به رقـم   2012دوباره شروع به رشد کرد و در سال  2009اما از سال  ،بوده

گذاري خارجی بـه رقـم    یهسرماافت مواجه بوده و میزان با  مجدد 2013دالر رسید. در سال 

  میلیون دالر کاهش یافته است.  95/3049

، تشـکیل  بودجـه  و  برنامـه گذاري داخلی نیز طبـق گـزارش سـازمان     یهسرمادرخصوص 

یافتـه   کاهشدرصد  9/6و  8/23به ترتیب  1392و  1391هاي  سرمایه ثابت ناخالص در سال

، امـا  کردهدرصدي را ثبت  5/3نرخ رشد  1393گذاري در سال  هیسرمامیزان  هرچنداست. 

  است.  1390گذاري در سال  یهسرمادرصد میزان  5/73گذاري هنوز  میزان سرمایه

گـذاري در   یهسـرما گذاري در اقتصاد ایـران بـه دلیـل کـاهش      عمده کاهش سرمایه

در سـال   152نیـز رتبـه کشـور از     وکـار  کسـب آالت بوده است. به لحاظ فضـاي   ینماش

ــه  1392 ــیالدي)  2016( 1394در ســال  118مــیالدي) و  2015( 1393در ســال  130ب م

هـایی اسـت کـه     هاي مربوط بـه شـاخص   بهبود یافته است که بیشتر به دلیل اصالح داده

هـاي   بانک جهانی در محاسبات مورد استفاده قرار می دهد نه تغییرات واقعی در مولفه

  کشور. وکار سبکمحیط 

گذاري  سرمایه ،تجارت خارجی ،در مجموع بررسی متغیرهایی مانند نرخ رشد اقتصادي

گذاري داخلی و مخارج دولت در تحقیق و توسعه در کشور نشـان   سرمایه ،مستقیم خارجی

  اند.  نوسان و کاهشی داشتهروند پر دهد این متغیرها در یک دهه اخیر می

درجه  ،فضاي کسب و کار ،گذاري و حاکمیت قانون ونهاي نشانگر کیفیت قان شاخص

دهد نهادهاي موجود چندان براي حمایـت از   آزادي اقتصادي و پیچیدگی بازار نیز نشان می

   المللی وضعیت مناسبی ندارند. هاي بین اساس شاخصنسبت به سایر کشورها و بر نوآوري

                                                                                                              
نفتی کشور، تمام محصوالت صادرشـده  محصوالت غیرمطابق تعریف گمرك جمهوري اسالمی ایران، صادرات  -1

  شود.یعانات گازي را شامل میمي اقالم نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید و استثنا بهبه خارج 
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ها تحـت تـاثیر نحـوه اسـتفاده از      آناي این است که بسیاري از  نکته اساسی در فهم بعد زمینه

درآمدهاي نفت در ایران هستند. به عبارت دیگر، شیوه مواجه کشور با نفت به ویژه بعـد از سـال   

اي( رژیـم نهـادي و    گـرفتن چنـین شـرایط زمینـه     (افزایش شدید قیمت نفت) سـبب شـکل   1351

گیـري   شـکل   ایـران،  ثبـاتی در اقتصـاد   ساختار اقتصادي) شده است. این شیوه سـبب تقویـت بـی   

دولت و جامعه رانتیر، تحدید دموکراسی، افـزایش فسـاد و کـاهش رشـد اقتصـادي شـده اسـت        

سـال گذشـته بـه طـور      37). اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود کـه در طـول   1388(جوادي، 

درصد درآمدهاي دولت از محل منابع حاصل از صـادرات نفـت تـامین شـده      53میانگین حدود 

جویانه و اثرات تخریبی ناشـی   هاي رانت ر این وابستگی به شکل بیماري هلندي، فعالیتاست. آثا

    ).1395ثباتی در اقتصاد ایران ظاهر شده است (قاسمی،  ایجاد بی

اي و مسـاعد کـردن آن    رسد یکی از الزامات ضروري براي تغییر شرایط زمینه به نظر می

استفاده از درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران اسـت.  تغییر شیوه   ،بنیان دانش براي تحقق اقتصاد

ارگیري دانـش بـراي افـزایش    کـ  همنجـر بـه تشـویق بـ     اي کـه  تغییر شرایط محیطـی بـه گونـه   

نیازمنـد تغییـر تـدریجی     ،اقتصاد شود پذیري هاي اقتصادي و ارتقاي رقابت وري فعالیت بهره

 ن قواعد مالی کارآمد است. نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت به اقتصاد ملی و تعیی

 
 سرمایه انسانی   -2-2-2

ه مهمـی بـراي   کننـد  این اجماع در ادبیات نظري وجود دارد که سرمایه انسـانی عامـل تعیـین   

هم در سطح فردي و هم در سطح تجمیعـی   ؛هاي اقتصادي استوري و دیگر خروجیبهره

 بهره وري ،فرایندهاي تولید، کارگران ماهررود در همه  ). انتظار می2002(فونته و سیکونه، 

تـري   آالت پیچیـده  مهارت داشته باشند و بتوانند با ماشـین  بیشتري در مقایسه با کارگران کم

  کار کنند. ،طلبد ها می که ظرفیت بیشتري از آن

ها را بررسـی  وري در سطح شرکتمطالعات تجربی که ارتباط بین سرمایه انسانی و بهره

دهند و منبع مستقیم وري را افزایش میدهند کارکنان با دانش بیشتر، بهرهشان میناند، کرده

مدت هستند. طبق قابـل اسـتنادترین محاسـبات پارامترهـاي     پذیري در دراز نوآوري و رقابت

هاي اقتصاد کالن مرتبط با سرمایه انسانی، این سرمایه در یک کشور عضو سازمان همکاري

و  1990تـا   1960هاي  وري طی سال درصد از رشد شهودي بهره 22اقتصادي و توسعه منشا 

بوده اسـت. تقریبـا دو سـوم     1990وري با میانگین نمونه در سال  درصد تفاوت بهره 45منشا 
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وري بـوده و یـک سـوم     اثیر مستقیم تحصیالت بر سطح بهرهحاصل ت ،اعداد این هر یک از

   .کردتوان سهم پیشرفت فناوري تلقی  مابقی را می

گـذاري   دهـد سـرمایه   )، یک مدل اقتصـاد خـرد نشـان مـی    1998هاي لوکاس ( طبق یافته

هـا در محـیط کـار دارد. بـه همـین       آموزشی روي کارگران تاثیر معناداري بر بهـره وري آن 

وري کـارگران بـر    دلیل بسیاري از محققان در کنار اعتقاد به تـاثیر آمـوزش بـر بهبـود بهـره     

کننـد (سـازمان   ي در زمینـه سـرمایه انسـانی نیـز تاکیـد مـی      آمـوز  اهمیت آموزش و مهـارت 

   .)2009هاي اقتصادي و توسعه، همکاري

شـواهد تجربـی موجـود    موضوع مهم دیگر، رابطه سرمایه انسانی و پیشرفت فنی اسـت.  

دهند با رشد فزاینده نقش دانش در فرایندهاي تولید، اهمیت سرمایه انسـانی نیـز بـه     نشان می

در طول زمان افزایش یافته است. به طور روزافزون، پیشرفت فنی به تدریج  عنوان یک منبع

تـري بـا    کند و ارتبـاط متقابـل نزدیـک    هاي تحقیق و توسعه پیدا میاتکاي بیشتري به فعالیت

کند و در نتیجه نیاز به مهارت در این اقدامات بـه صـورت روزانـه     علم آکادمیک ایجاد می

  ). 2002کونه، یابد (فونته و سی افزایش می

کننـده سـرمایه انسـانی طبـق چـارچوب اداره آمـار اسـترالیا بـراي اقتصـاد          هاي بیانمولفه

 بنیان عبارتند از:  دانش

 جمعیت داراي مهارت -

 جریان مردم داراي مهارت -

 گذاري در حوزه سرمایه انسانی سرمایه -

 آموزش در طول زندگی -

 دسترسی به آموزش و تحصیالت -

  هاي سرمایه انسانی در ایرانمولفهوضعیت 

 3/4بـه   5/1آمـوزش عـالی از    تعداد کـل دانشـجویان در مقطـع    2012و  2005هاي بین سال

میلیون نفر رسیده است. تعداد  8/4به  2015میلیون نفر افزایش یافته است. این تعداد در سال 

یشی داشته است (آنکتاد، ، روندي افزا2010و  2009هاي التحصیالن نیز به استثناي سالفارغ

). تعداد دارندگان مدارك دکتراي تخصصـی (پـی اچ. دي) در ایـران در همـین بـازه      2016

  هزار نفر رسیده است.  73بیش از به  2014زمانی روندي افزایشی داشته و در سال 
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درصـد، بـراي    7/66 سـال  25-54نرخ مشارکت در آموزش دبیرستانی براي گروه سنی 

درصـد اسـت.    18سال و باالتر،  65درصد و براي گروه سنی  6/36سال  55-64گروه سنی 

 2/8، 6/14هاي سنی به ترتیب گروهاین همچنین نرخ مشارکت در آموزش دانشگاهی براي 

  ). 2015درصد است (یو ان دي پی،  6/5و 

، اعتبـارات  1395گذاري در حوزه سرمایه انسانی طبق قانون بودجه سال  به لحاظ سرمایه

اي و مهارتی و آمـوزش عـالی بـه ترتیـب      حرفهو وپرورش، آموزش فنی ت براي آموزشدول

درصــد از تولیــد ناخــالص داخلــی بــوده اســت (خــدادادي و همکــاران،  21/1و  3/0، 74/1

هاي عمومی کشور به عنـوان یکـی از    هاي سرانه کتابخانه وضعیت شاخصهمچنین ). 1394

 42,544دهد که ایـن شـاخص از    عمر نشان میالهاي ارزیابی وضعیت آموزش مادامشاخص

ریـزي و   بهبود یافتـه اسـت (معاونـت برنامـه     1391نفر در سال  26,057به  1385نفر در سال 

  ).  1392نظارت راهبردي ریاست جمهوري، 

 
 فناوري اطالعات و ارتباطات -3-2-2

 و تقاضـا  عرضـه  بعـد  دو هر در ارتباطات و اطالعات فناوري دهد می نشان اقتصادي ادبیات

 در افــزوده  ارزش افـزایش  توانـد  می ارتباطات و اطالعاتفناوري  .گذارد می اثر اقتصاد در

 وري بهـره  رشد اقتصادي، رشد در نهایت و موجب شده را کشور و بخش بنگاه، سطح سـه

  . بـیاورد ارمـغان بـه را کننده مصرف رفاه و سوددهی کار، نیروي

نشـان  ) کالن( کشور و) خرد( بنگاه سطوح در اخیر دهه در دنیا تجربی مطالعات بررسی

 نیـروي  وري بهـره  افـزایش  موجب ارتـباطات و اطالعاتفناوري  در گذاري سرمایه دهد می

   ).1383مشیري و جهانگرد، است ( شده اقتصادي رشد و کار

اثر فناوري اطالعات و ارتباطات در اقتصاد برخی از کشورهاي با درآمد متوسـط و  

هـاي تولیدکننـده فنـاوري     اند بخش اقتصادهایی که در مرحله انتقال قرار دارند، توانسته

گـذاري در   هاي بیشتري از سرمایه اطالعات و ارتباطات ایجاد کنند و در نتیجه، استفاده

فناوري اطالعات و ارتباطات در یک زمان مناسب داشته و شکاف موجود با کشورهاي 

 اقتصـادي  رشـد  فناوري اطالعات و ارتباطـات و  بین د. رابطهتوسعه یافته را کاهش دهن

 قـرار  بیشـتري  توجه مورد توسعه در حال کشورهاي به نسبت یافته توسعه کشورهاي در

  . است گرفته
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 از توسـعه  درحال کشورهاي در را اقتصادي رشدتواند  می فناوري اطالعات و ارتباطات

  ):1391(رفوگر،  بخشد ارتقا زیر طرق

  مختلف جوامع در زا ارزش و تر کیفیت با و تر ارزان تبادالت ساختن فراهم -

  استخدام و پژوهشی آموزشی، امکانات به دسترسی درخصوص ها نابرابري کاهش -

 هـا  کارخانـه  بـه  تـر  گسـترده  بـازار  دسترسـی  و اطالعات به تر آسان دسترسی کردن فراهم -

  )ها هزینه کاهش وسیله به(

  الکترونیک دولت خدمات سیستم طریق از دولتی هاي اداره در کاغذبازي کاهش -

  .کشور یک نفعان ذي بین متقابل و مشترك هاي همکاري تقویت -

اطالعـات بــراي   پــردازش و انتشـار  ارتباطـات،  کننــده تسـهیل  هــاي زیرسـاخت همچنـین  

  . ضروري است بنیان دانش اقتصاد دستیابی به

 بـه  دسترسـی  سـهولت  و اطالعـات  هزینـه  کـاهش  سـبب  اطالعات، و ارتباطات فناوري

 شـود. فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات پشـتوانه      مـی  اطالعـات  و دانش از تري جامع مجموعه

 رشـد  افـزایش  براي کارا و ثروم وسیله عنوان به اخیر هاي سال در و است بنیان دانش اقتصاد

  . است شده شناخته رسمیت به پایدار توسعه و اقتصادي

 هـا  آن توانایی فناوري اطالعات و ارتباطات و نیز از استفاده پایین نسبی هزینه به توجه با

  . اند کرده ایجاد انقالبی ،جهان سرتاسر در دانش و اطالعات انتقال در فاصله بردن بین از در

 تغییـرات  برنـده  پـیش  ابـزار  یـک  عنوان به فناوري اطالعات و ارتباطات به نوین اقتصاد

 انسـان  در نهفتـه  دانـش  و خالق پتانسیل آزادسازي براي اي وسیله را آن بلکه ،کند نمی نگاه

 بلکـه  ،شـود  نمـی  جوامـع  در تحـول  موجب تنهایی فناوري اطالعات و ارتباطات به. داند می

  . )1391دیزجی و همکاران، (است  نوآور جوامع در دانش خلق کننده تسهیل

 و ارتباطـات ثر از نقـش فنـاوري اطالعـات    ادر اقتصاد جدید یا اقتصاد دیجیتـالی کـه متـ   

د. نشـو  است، محصوالت و خدمات از نوع سنتی آن به شکل دیجیتالی و محتوایی ارائه مـی 

هــا، مقــاالت  محصــوالت ســرگرمی و اطالعــاتی ماننــد مجــالت، روزنامــه  ،عنــوان مثــال بــه

والت و خـدمات  هـایی از محصـ   تـوان مثـال   ها و... را مـی  اي، فیلم هاي رایانه تحقیقاتی، بازي

  ).  1391(رفوگر،  اقتصاد دیجیتالی نام برد

 کانـالی  عنـوان  بـه  ارتباطـات  هـاي  شبکه طریق از تواند می فناوري اطالعات و ارتباطات

خطـوط   مثـل  ارتبـاطی  یـا  و اي شبکه هايفناوري. کند عمل کشورها بین دانش جهت تبادل
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 تقویـت  را متفـاوت  کشورهاي از تجاري شرکاي بین ارتباط اینترنت، و همراه یا ثابت تلفن

  ).  1388حسنی،  ترابی و حاجی( کند می

اسـترالیا بـراي سـنجش وضـعیت      اداره آمـار بنیـان   گیري اقتصـاد دانـش   چارچوب اندازه

  است: کردهفناوري اطالعات و ارتباطات شش مشخصه اصلی پیشنهاد 

 زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات و دسترسی به آن -

  استفاده شخصی و خانگی از فناوري اطالعات و ارتباطات -

 وکارها و دولت از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده کسب -

  گستردگی تجارت الکترونیکی -

 مهارت فناوري اطالعات و ارتباطات -

 .قدرت صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات -

  

  ایرانهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در وضعیت مولفه

، طبـق آمارهـاي   زیرساخت فناوري اطالعـات و ارتباطـات و دسترسـی بـه آن    در خصوص 

) آي اس پـی شرکت در کشور داراي پروانه عرضه خـدمات اینترنـت (   323تاکنون موجود 

شـرکت در تهـران    62دهـی هسـتند کـه از ایـن میـان       و در این زمینه در حال خدمت هستند

ین نکته اشاره کـرد کـه اکثریـت افـراد متصـل بـه اینترنـت از        البته باید به ا 1.کنند فعالیت می

هـاي عرضـه    کننـد و تعـداد بـاالي شـرکت     ها خدمت دریافت می تعداد کمی از این شرکت

 خـدمات اینترنـت مشخصــه مناسـبی بــراي وضـعیت زیرسـاخت اینترنــت در کشـور نیســت.      

   بوده است. درصد 39 در ایران نترنتیا از کننده استفاده افراد نسبت 2014 همچنین در

المللی مخابرات، سبد قیمت پهن باند ثابت به صورت درصدي  طبق گزارش اتحادیه بین

درصد بوده است که با ایـن میـزان کشـور     9/0، 2015سال  دراز سرانه درآمد ناخالص ملی 

کشـور   182قیمت بودن سبد قیمت پهن باند ثابـت از میـان    ایران در جایگاه چهاردهم ارزان

   رار گرفته است.جهان ق

براي استفاده در وسایل الکترونیکی همراه مانند  سبد قیمت پهن باند سیارایران از لحاظ 

بـا  ) پرداخـت  مگابایت ترافیک به صـورت پـیش   500هزینه ( ها هاي هوشمند و تبلت گوشی

                                                                                                              
   سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - 1
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را در اختیـار   46کشـور رتبـه    178درصد از سرانه تولید ناخالص ملـی در میـان    63/0مقدار 

هزینـه یـک گیگابایـت    (هـا   براي اسـتفاده در رایانـه   سبد قیمت پهن باند سیاردارد. از لحاظ 

درصـد از سـرانه    63/0کشـور ایـران بـا مقـدار     ) پرداخت بعد از اسـتفاده  ترافیک به صورت 

بـا   سـبد قیمـت تلفـن همـراه    کشور و از لحـاظ   175را در میان  35ملی، رتبه تولید ناخالص 

را در اختیـار   16کشـور رتبـه    184درصد از سرانه تولید ناخالص ملـی در میـان    31/0مقدار 

  ).  2015دارد (آي تی یو، 

-1389توسـعه (  نفر جمعیت در ابتداي برنامه پنجم 100مشترکین تلفن ثابت به ازاي هر 

درصـد رسـیده    6/40ه ) بـ 1394درصد بوده و در آخرین وضعیت عملکردي ( 3/35 )1395

نفـر جمعیـت در ابتـداي برنامـه پـنجم       100مشترکین تلفن همـراه بـه ازاي هـر    درصد  است.

درصـد   8/99) بـه  1394و در آخرین وضعیت عملکردي ( بوده درصد 7/73) 1389-1390(

و درصد  7/29نفر جمعیت  100ه ازاي هر باند سیار ب مشترکین فعال پهنتعداد  رسیده است.

   است.درصد  3/11نفر جمعیت  100باند ثابت به ازاي هر  مشترکین پهن

نیـز وضـعیت موجـود     تفاده شخصی و خانگی از فناوري اطالعات و ارتباطاتدرباره اس

 4/57 در ایـران  نسبت خانوارهاي داراي دسترسـی بـه رایانـه    1394دهد که در سال نشان می

در انتهاي نیمـه اول  در ایران  نسبت خانوارهاي داراي دسترسی به تلفن همراهو  است درصد

وضعیت نسبت خانوارهاي داراي دسترسی بـه اینترنـت    درصد بوده است. 9/94، 1395سال 

 5/55بـه   1394درصد بوده که در انتهـاي سـال    5/26) 1390-1389در ابتداي برنامه پنجم (

نسـبت افـرادي کـه از اینترنـت      1395انتهـاي نیمـه اول سـال    در  اسـت.  افزایش یافتـه درصد 

درصـد اسـت    3/45سال به بـاال) در ایـران    6 کنند (ضریب نفوذ کاربران اینترنت استفاده می

بانـد   درصد و مشترکین پهن 7/29نفر جمعیت  100باند سیار به ازاي هر  (مشترکین فعال پهن

 يهـا  شبکههمچنین نسبت کاربرانی که در درصد).  3/11نفر جمعیت  100ثابت به ازاي هر 

نسـبت اتصـال مراکـز علمـی و      درصـد اسـت.   65سال به باال)  6کنند ( اجتماعی شرکت می

 5/9سـبت مـدارس داراي دسترسـی بـه اینترنـت      ، ندرصـد صدبانـد   تحقیقاتی به اینترنت پهن

کننـده از   هدرصد معلمان اسـتفاد )، 1393(در سال  درصد 61درصد در ابتداي برنامه پنجم و 

نسبت معلمانی کـه بـراي آمـوزش    ) و 1393(در سال  درصد 34/29رایانه براي ارائه دروس 

  است.درصد  47، 1393 در سالاند  گیري از فناوري اطالعات آموزش دیده دروس با بهره
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نیــز طبــق  وکارهــا و دولــت از فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات اســتفاده کســبدر زمینـه  

 ،1394 سـال  نیمـه اول در مراکز سالمت داراي دسترسی به اینترنت  نسبتآمارهاي موجود، 

 درصـد  90 در ایـران،  نسـبت مراکـز سـالمت متصـل بـه اینترنـت      است. همچنـین   درصد 47

 ،هـاي اجرایـی کـه بـه اینترنـت دسترسـی دارنـد        نسـبت دسـتگاه  ، )2014 ،یو تی ) (آي2013(

درگاه (پرتال) امـن و اسـتانداردي   هاي اجرایی که داراي  نسبت دستگاه، )1392( درصدصد

اسـت.   )1392درصـد (  28 ،رعایـت شـده اسـت    ها آن در 1هستند که الزامات کاربردپذیري

در ارتبـاط   .است )1393(درصد  47 ،کنند وکارهایی که از اینترنت استفاده می نسبت کسب

وکـار)   در شاخص تجارت الکترونیـک (مشـتري و کسـب   با گستردگی تجارت الکترونیک 

از  درصد 10، 2013هاي سال  بر اساس دادهاست.  77کشور  137از میان ایران رتبه  ،کتادآن

 07/2کشـور ( در بیشـتر از شـش سـال)     بـا سـن   درصد از کـل جمعیـت   3کاربران اینترنت (

دهنـد یـا پرداخـت     کاال یا خدمت از طریـق اینترنـت سـفارش مـی    دریافت میلیون نفر) براي 

عـدد اسـت    38هاي امن اینترنت به ازاي هر یک میلیـون نفـر    دهنده کنند. تعداد سرویس می

  .)ب2016 ،(آنکتاد

هـاي فنـاوري    نسـبت افـراد بـا مهـارت    نیـز   مهارت فناوري اطالعـات و ارتباطـات  از نظر 

قدرت است. در خصوص  1390درصد در سال  4/3) سال 6اطالعات و ارتباطات (باالتر از 

نسبت نیروي شاغل در دهند که ها نشان میاخصنیز ش صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات

بخش فناوري اطالعات و ارتباطات بـه کـل نیـروي شـاغل کشـور در ابتـداي برنامـه پـنجم         

 افـزایش یافتـه  درصـد   3/10بـه   1394بوده که در انتهاي سـال   درصد 84/0 ،)1389-1390(

 10/2سهم بخش فناوري اطالعـات و ارتباطـات در تولیـد ناخـالص داخلـی      همچنین  است.

 درصـد  3/6نسبت واردات محصوالت و خدمات فناوري اطالعات به کـل واردات  ، درصد

افـزوده کــل   افـزوده بخـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در ارزش      سـهم ارزش و  )1392(

 نسـبت مقـاالت   1393ال همچنـین در سـ   درصـد اسـت.   12/2، 1394در سـال   اقتصاد کشور

چـاپ   آياسآيمرتبط با حوزه فناوري اطالعات و ارتباطـات بـه کـل مقـاالت      آياسآي

  است. درصد 5/8توسط پژوهشگران داخل کشور  شده

 

                                                                                                              
1- Useability 
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 نظام نوآوري و کارآفرینی -4-2-2

صـورت  ه یـک نـوع نگـرش بـه نـوآوري بـ       ؛دارد نوع نگرش به فرآیند نوآوري وجـود  دو

کنـد و در آن تعـامالت و ارتباطـات میـان عناصـر مختلـف نـوآوري دیـده          نگاه مـی  1خطی

کند و تعامالت میان عناصـر   نگاه می 2صورت سیستمیه نگرش دوم، به نوآوري ب شود. نمی

صـورت   هنوآوري بـ  هاي سیستمی، در نگرش شود. ثر بر نوآوري در آن دیده میومختلف م

اي وجـود   شود که در آن، وابستگی متقابل پیچیده و بـالقوه  می تحلیلفرآیندي سیستماتیک 

  شود.  اي بین عناصر موجود در فرآیندها دیده می تعامالت چندگانه ها آن دارد که در

هـایی هسـتند کـه اهمیـت زیـادي بـراي       هاي سیستماتیک نوآوري، اغلب نگرش نگرش

هـا سـاختاري   ایـن نگـرش   .ننـد کبه عرضه تاکید نمـی  منحصرا کشش بازار (تقاضا) قائلند و

ثر وو ارتباطات متقابل میان عناصر م هستندمناسبی  دغیرخطی دارند و داراي مسیرهاي بازخور

هـاي اقتصـاد تکـاملی و     ثیرگـذاري نگـرش  تا کننـد.  بر فرآیند نوآوري نقشی مهم را ایفا مـی 

ختلـف  گیـري مفـاهیم نظـام ملـی نـوآوري توسـط نویسـندگان م        اقتصاد نهادگرایی بر شکل

مطرح و باعث شده است که پیوند عمیقی میان این مفهوم و مفاهیم مختلف اقتصـاد توسـعه   

  ).  1390در سطح ملی، بخشی و منطقه اي به وجود آید (محمدي، 

باعـث مـی    ،دهـد  نقش مهمی که این مفهوم به دانش و نوآوري در توسعه اقتصادي مـی 

نظـام  محور بسیار حیاتی و کلیـدي شـود.    شود که جایگاه این رویکرد در اقتصادهاي دانش

تــرین رویکردهــاي ایــن نگــرش اســت کــه بــا توســعه اقتصــاد   ملــی نــوآوري یکــی از مهــم

علم و فناوري اهمیت بسیار زیـاد پیـدا کـرده     همحور و افزایش رقابت جهانی در عرص دانش

  هاي پیشنهادي براي بعد نوآوري و کارآفرینی عبارتند از: مشخصهاست. 

  ش بر پایه تحقیق و توان بالقوه خلق دانشخلق دان -

 سازي تجاري  خلق دانش با ظرفیت -

  هاي دولتی و آموزشی)  ها، سازمان ها (دیگر بنگاه ها و دیگر سازمان شبکه -

  نوآوري  -

 فعالیت کارآفرینی  -

                                                                                                              
1- Linear Approach 
2- Systemic Approach 
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گـذاري   هـاي سـرمایه   حمایت از نوآوري (حمایـت از تحقیـق و توسـعه و ایجـاد صـندوق      -

  خطرپذیر).

 
  هاي نوآوري و کارآفرینی در ایرانوضعیت مولفه

- هاي مجري تحقیق و توسـعه بـراي سـال   کرد تحقیق و توسعه را برحسب بخش) هزینه3جدول (

هاي تحقیق و توسعه طبـق راهنمـاي اسـتاندارد    بندي هزینهبخشدهد. نشان می 1389- 1388هاي 

وکار و بخـش غیرانتفـاعی اسـت. در     شامل چهار بخش دولت، آموزش عالی، کسب 1فراسکاتی

هـاي دولتـی   ها و پژوهشـگاه ها، دستگاهتعریفی ساده، منظور از بخش دولت تمام نهادها، سازمان

ها و مراکز آموزش عالی دولتـی اسـت   است. بخش آموزش عالی شامل تمام موسسات، دانشگاه

دمات آموزش عالی، صرفنظر از منبـع تـامین مـالی یـا منبـع بودجـه       ها ارائه خ که هدف اصلی آن

هاي دولتی و غیردولتی است کـه هـدف از   وکار نیز شامل تمام شرکت ها است. بخش کسب آن

  ها، کسب سود و درآمد و فروش است.   فعالیت آن

  

  ) 1389- 1388کرد تحقیق و توسعه (هاي مجري تحقیق و توسعه در هزینهسهم بخشدرصد ): 3جدول (

1389  1388  

 بخش دولت  44  41

  بخش آموزش عالی  35  37

  بخش کسب و کار  19  20

  بخش خصوصی غیرانتفاعی  2  2

  1392نوري و همکاران، منبع: قاضی         

  

اي و جهانی ایران از انتشارات علمی و فنی به ترتیـب  سهم منطقه 2016همچنین در سال 

هـاي  نیـز پتنـت   2015تـا   2006درصد افزایش یافته است. در بازه زمانی  5/2و  30به حدود 

هاي فایل شده در اداره ثبت اختراعـات  گرنت شده توسط اداره ثبت اختراع آمریکا و پتنت

در مجمـوع   2016عدد افزایش یافته اسـت. تـا اکتبـر     64به  8از  و 27به  2اروپا به ترتیب از 

 1,648یـد صـالحیت شـده اسـت کـه از ایـن تعـداد        ین در کشور تابنیاشرکت دانش 2,732

                                                                                                              
1- Frascati Manual 
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سال و مشغول مرحله توسـعه آزمایشـی   سه یعنی با سن کمتر از  ،آپ هستندشرکت استارت

 الف).   2016هستند (آنکتاد، 

 
  چارچوب حقوقی   -3

ف و هد بنیان دانش در این مقاله با توجه به تعریف پذیرفته شده در بخش اول درباره اقتصاد

و تحلیـل الزامـات حقـوقی تحقـق      بنیـان  دانش تحقیق که دستیابی به چارچوب کالن اقتصاد

بنیان در ایران است، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار اسـترالیا اتخـاذ   اقتصاد دانش

در نظـر گرفتـه شـده     بنیـان  دانـش  چهار بعد اصلی براي اقتصـاد  ،شده است. به عبارت دیگر

سرمایه انسانی، فنـاوري   اي (رژیم نهادي و ساختار اقتصادي)، بعد زمینه: است که عبارتند از

اطالعات و ارتباطات، نوآوري و کارآفرینی. با در نظـر گـرفتن ایـن چـارچوب بـه کمـک       

 بعاد و وضعیت ایران در ارتبـاط بـا هـر   ین اهاي اصلی هریک از ااي مولفهمطالعات کتابخانه

طبق منابع و مراجـع معتبـر در    ها آن هایی که اطالعاتها با کمک شاخصیک از آن مولفه

دسترس قرار داشته، بررسی شد. در ادامه از روش مطالعه اسـنادي و تکنیـک تحلیـل محتـوا     

 بنیـان بـر اسـاس تعـدادي کلیـدواژه     استفاده شده است و مواد قـانونی مـرتبط اقتصـاد دانـش    

جو و مرتبط در قوانین جست هايمشخص، گردآوري شده است. به عبارت دیگر، کلیدواژه

  شده و فهرست محدودي از قوانین اصلی و مرتبط احصا شده است. 

بنـدي محتـواي متنـی مشـتمل بـر      با توجه به اینکه ایده اصلی تکنیک تحلیل محتوا، طبقه

هاي محتوایی محدود است، مواد قانونی مـرتبط بـا هریـک    تعداد زیادي از کلمات در دسته

بنیـان) اسـتخراج شـده اسـت. سـپس بـا توجـه بـه وضـعیت           قتصاد دانـش از ابعاد چهارگانه ا

هـاي  هاي مرتبط با هر مولفـه در مقایسـه بـا سـایر کشـورها و بـا اسـتناد بـه گـزارش         شاخص

جهانی درباره وضعیت کشورهاي مختلف، نقاط قوت و ضعف چارچوب حقـوقی موجـود   

بنیـان در  تحقق اقتصـاد دانـش   در ارتباط با هر یک از ابعاد استخراج شده و الزامات حقوقی

  ایران تبیین شده است.  

  

 رژیم نهادي و ساختار اقتصادي -3-1

وانتقال مـالی بـه صـورت الکترونیکـی،      از بعد حقوقی، قانون تجارت الکترونیک، قانون نقل

ها به طور مستقیم بـر   قانون جرایم سایبري، قانون حفاظت از اطالعات شخصی و امنیت داده
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بنیان اثرگـذار هسـتند کـه چـارچوب حقـوقی الزم       وکار در یک اقتصاد دانش فضاي کسب

هاي مالی و کـاالیی و تضـمین   ستدووسعه ابزارهاي الکترونیکی در دادکارگیري و ت هبراي ب

و حمایت از حقوق مالکیت افرادي که در چنین اقتصادي مشغول کسـب و کـار هسـتند بـه     

اي هـاي الزم بـر   ند. همچنین ایـن قـوانین ضـمانت   کرا فراهم می ویژه نوآوران وکارآفرینان

این قـوانین بایـد   ). 2014، 1ستیبوراس و ادکوئ( داشته باشندبرخورد با متخلفین را باید دربر

وکار و نوآوري و کـارآفرینی بـه ویـژه     بتوانند در مجموع محیط حقوقی مساعد براي کسب

  ا فراهم کنند.  هاي اطالعاتی و ارتباطی ر وکارهاي مبتنی بر فناوري کسب

هـاي   در حال حاضر صرفنظر از احکام پراکنده دیگري که در قوانینی مانند قانون برنامـه 

)، 1383توسعه وجود دارد، مجموعه قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیک (مصـوب سـال   

هاي کارشناسی مرتبط با برخی ابعاد رژیم نهادي در کشور وجود دارد. در عین حال بررسی

قـانون   ،هـا  هـایی ماننـد حفاظـت از اطالعـات شخصـی و امنیـت داده       دهد در حوزه مینشان 

بـراي   بـا وجـود قـانون   هایی مانند تجـارت الکترونیـک نیـز     مستقلی وجود ندارد و در حوزه

انـد و ارتبـاط مفهـومی بـا یکـدیگر در راسـتاي        پاسخ به سایر نیازهاي کشـور شـکل گرفتـه   

 د. استقرار اقتصاد دانش بنیان ندارن

  

  سرمایه انسانی -3-2

کننده سرمایه انسـانی طبـق چـارچوب اداره آمـار     هاي بیانهمانگونه که گفته شد مولفه

بنیان عبارتند از جمعیت داراي مهارت، جریـان مـردم داراي   استرالیا براي اقتصاد دانش

گذاري در حوزه سرمایه انسانی، آموزش در طول زندگی و دسترسی به  مهارت، سرمایه

 آموزش و تحصیالت.

دهد تقویت سـرمایه انسـانی یکـی از موضـوعات     بررسی اسناد و قوانین موجود نشان می

تـوان بـه   درباره مولفه جمعیت داراي مهـارت، مـی   ،مورد توجه کشور بوده است. براي مثال

هــاي  بهبــود معیارهــا و روزآمــدي روش) در حـوزه  1389هــاي کلــی نظــام اداري (سیاسـت 

سـازي   زمینـه ، هـا  بهسازي و ارتقاي سطح دانـش، تخصـص و مهـارت   ، انسانیگزینش منابع 

، ماده هاي کمتر توسعه یافته و مناطق محروم جذب و نگهداري نیروهاي متخصص در استان

                                                                                                              
1- Borras and Edquist 
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سـطح شـاخص توسـعه     يارتقـا « يسـند راهبـرد  ) قانون برنامه پنجم توسـعه بـا موضـوع    24(

) قــانون 21و مــاده ( »در نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور یــادینبرنامــه تحــول بن«، »یانســان

دانش و  یشافزا یقاز طر يا حرفه یستگیگسترش شامدیریت خدمات کشوري با تمرکز بر 

کـار و ارتقـا و    یروين یلیاصالح هرم تحصیط، در مح یمهارت با نگرش به انجام کار واقع

بــا محوریــت  هــارم توســعه) قــانون برنامــه چ46ی، مــاده (انســان هــاي یهســرما يتوانمندســاز

 ردنکـ  هدفمنـد  هـا،  اولویـت  تعیـین  طریـق  از شـور ک وريافنـ  و پـژوهش  نظـام ساماندهی 

و  روزآمـد  انسـانی  نیروي تربیت قالب در پژوهشی واحدهاي ساختاري اصالح و اعتبارات

تنظـیم بخشـی از   الحاق برخی مواد به قانون قانون ) 43( ماده) برنامه پنجم توسعه و 17( ماده

 یلتشـک ) در خصوص اجازه به اعضاي هیـات علمـی بـراي    1393) (2( مقررات مالی دولت

   یان اشاره کرد.بن دانش یصددرصد  خصوص يها سسات و شرکتوم

 مدت و بلندمدتمدت، میانهاي کوتاهعدم وجود برنامه ،هاي انجام شده تالشبا وجود 

بنیان، عدم وجـود  اقتصاد دانش هاي موردنیاز در یکجرایی براي ارتقاي مهارتامنسجم و 

هاي مهارتی در ارتبـاط نزدیـک بـا صـنعت و     هاي مشخص براي پایش مستمر شکافبرنامه

وپـرورش و آمـوزش    هـاي کـارآفرینی در برنامـه آمـوزش    سیستم آموزشی، فقدان آمـوزش 

هـاي  عالی، تمایل کم افراد به ادامه تحصیل در حوزه علوم و مهندسـی و عـدم وجـود بسـته    

تی جامع تشویقی براي ترغیب دارندگان مدارج عالی بـه سـمت گزینـه کـارآفرینی را     سیاس

  هاي چارچوب حقوقی موجود دانست.ترین نقاط ضعف یا خأل توان از مهممی

) قانون برنامه چهـارم توسـعه   52در ارتباط با مولفه جریان مردم داراي مهارت، در ماده (

 بهبـود  و تعمیـق  و درسـی  و آموزشـی  هـاي  نامهبر زمینه در الزم اصالحاتدولت به انجام 

) همین قـانون  49مکلف شده بود. همچنین در ماده ( انگلیسی زبان و علوم ریاضی، آموزش

 ر کاربازا اجتماعی، نیازهاي برمبناي دانشگاهی هاي رشته در بازنگريبه تکلیف دولت به 

 هادانشگاه ساختار و ها موریتام واي  رشته میان علوم توسعه راستاي در علمی تحوالت و

  اشاره شده بود.  عالی آموزش سساتوم و

نخبگـان و  حمـایتی از   هـاي ) قانون برنامه پـنجم توسـعه نیـز مجموعـه سیاسـت     18ماده (

ي را پوشش داده و در همین ارتباط سـند راهبـردي کشـور در امـور     و فناور ینوآوران علم

(تحرك) نیروي انسانی نیز از محورهـایی  جایی  هنخبگان نیز تصویب شده است. تقویت جاب

است که به طور مشخص در چارچوب حقوقی فعلی به آن پرداخته نشده است. درباره ایـن  
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هـا،   ترین نقاط ضعف چارچوب حقوقی عبارتند از: عـدم ارزیـابی مسـتمر قابلیـت     مولفه مهم

ات آموزشی هاي تحصیلی و امکانات و تسهیالت مؤسس میزان دسترسی به نیروي کار، دوره

هـا و نیازهـا بـراي گسـترش تحصـیالت تکمیلـی       گذاري و توجـه بـه قابلیـت   ، عدم اولویت

هاي علوم و فناوري، موانـع اسـتخدامی   در حوزه ها آن هاي شغلی و جذابیتافزایش فرصت

هـاي   هـاي شـغلی جـذاب بـراي دارنـدگان جـوان مـدارج عـالی در زمینـه         و کمبود فرصـت 

ق و دسـتمزد محققــان و ضـعف قــوانین اسـتخدامی و تــامین    تحقیقـاتی، عــدم تناسـب حقــو  

  اجتماعی در مورد پژوهشگران پاره وقت.

گذاري در حوزه سرمایه انسانی نیز تا حدودي در چارچوب حقوقی فعلی مـورد   سرمایه

توجه قرار گرفته است. تخصیص ساالنه بودجه در حـوزه آمـوزش توسـط دولـت صـورت      

ها و توانمندسازي کارکنان بـه ترتیـب   به ارائه آموزش لفهاي اجرایی مکگیرد، دستگاهمی

انـد. بـا ایـن وجـود، نوسـان در       شـده  قانون مدیریت خدمات کشـوري ) 58(و  )36(در مواد 

هـا یـا   گذاري در آموزش و پـرورش، تاکیـد بـر کمـک بالعـوض، مشـوق      بودجه و سرمایه

هـاي کوچـک و   رکتهاي تشـویقی خـاص بـراي شـ    ها براي این بخش فقدان برنامهمعافیت

متوسط با هدف استخدام نیروهاي کاري آموزش دیده، عدم وجود شناخت جامع و کامـل  

هاي مـورد نیـاز بـراي کسـب      با مهارت ها آن هاي بینهاي موجود و میزان شکاف از مهارت

سسـات آموزشـی را   وهاي جدید و عدم توجه به ارتبـاط و تعامـل بـین کارکنـان و م     فناوري

  هاي چارچوب حقوقی دانست. ترین خأل توان از مهممی

بحث آموزش در طول زندگی نیز به طور کلی در چارچوب قانونی فعلی کشـور مـورد   

خصوص مولفه آخر، یعنی دسترسی به آموزش و تحصیالت نیز درتوجه قرار نگرفته است. 

ن فصل علم و فناوري قانو نو همچنی دهد که در نقشه جامع علمی کشورها نشان میبررسی

 عادالنـه ر یـا  برابـ  هـاي  فرصـت  بـه  دسترسـی  تضـمین برنامه پنجم توسعه، دولت نسـبت بـه   

اما همچنان عدم توجه به ظرفیت فناوري اطالعات و ارتباط در  ،مکلف شده است آموزشی

ایجاد دسترسی به آموزش و تحصیالت در چارچوب حاکم به عنوان یک نقطه ضعف مهم 

 قابل ذکر است.
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  فناوري اطالعات و ارتباطات -3-4

زیرسـاخت فنـاوري   دهد که در ارتبـاط بـا مولفـه    بررسی چارچوب حقوقی حاضر نشان می

  توان به مورد زیر اشاره کرد:، میاطالعات و ارتباطات و دسترسی به آن

هـاي مختلـف ارتباطـات و فنـاوري      خدمات در بخشتمام گذاري بر  تعیین سیاست نرخ

خدمات ارتباطی در چـارچوب قـوانین   تمام هاي  ها و نرخ ول تعرفهاطالعات و تصویب جدا

قـانون وظـایف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و فنـاوري      ) 5طبـق مـاده (   و مقررات کشـور 

هـاي   مین زیرسـاخت اتوسعه و ترویج ارتباطات و فناوري اطالعات در کشور و ت اطالعات،

) همـین  3طبـق مـاده (   ربـط  پایـه ذي  مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات

  . برنامه پنجم توسعهقانون ) 46(ماده قانون و 

تـوان  ، میاستفاده شخصی و خانگی از فناوري اطالعات و ارتباطاتدر خصوص مولفه 

تـر در زمینـه فنـاوري اطالعـات و اشـاعه       حمایت از تحقیق و توسعه براي اسـتفاده وسـیع  به 

قـانون وظـایف و اختیـارات وزارت     )3نـد (ي) مـاده (  مصـرح در ب  هـا  آن فرهنگ کاربردي

  اشاره کرد.  اي قانون جرائم رایانهاطالعات و همچنین به  ارتباطات و فناوري

نیز در وهله اول  وکارها و دولت از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده کسبدر زمینه 

هـاي   مایـت از فعالیـت  حاشاره کرد که موضوع اصلی آن  قانون تجارت الکترونیکیباید به 

هـایی نظیـر   است. عالوه بر آن در قوانین بودجه ساالنه از طریـق برنامـه   تجارت الکترونیکی

برنامـه گسـترش کـاربرد فنـاوري     ، هـاي صـنعتی   ایجاد امکانات الزم اینترنتی بـراي شـهرك  

وپـرورش   هـاي الزم بـراي اتصـال ادارات آمـوزش     ایجاد زیرساختو  اطالعات و ارتباطات

اي، مـدارس دوره آمـوزش متوسـطه، مراکـز علمـی، آموزشـی و        ، مراکز فنـی حرفـه  کشور

احکـامی  رسـانی و شـبکه جهـانی اینترنـت      هاي عمومی به شبکه اطـالع  پژوهشی و کتابخانه

  دارد.  وجود

برقـراري نظـام بانکـداري    توان به ، میگستردگی تجارت الکترونیکیدر ارتباط با مولفه 

هــاي تبــادل پــول و خــدمات بــانکی الکترونیکــی ملــی و   رویــه ســازي الکترونیکــی و پیــاده

قـانون برنامـه    )10به موجب مـاده (  هاي کشور و براي همه مشتریان بانک تمامالمللی در  بین

رسانی براي متقاضـیان   رسانی مربوط و خدمات اطالع اندازي مرکز اطالع چهارم توسعه، راه

هاي تولیدي و خـدماتی دولتـی مـرتبط     زمانها و سا وزارتخانه تمامداخلی و خارجی توسط 

انـدازي شـبکه    راه ،هـا  شـبکه این فراهم کردن تسهیالت الزم جهت تقویت ، با امر صادرات
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 قانون برنامه سوم) 116طبق ماده ( ،المللی) رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین جامع اطالع

ها و  ها، مزایده ت و انجام مناقصهها و مراکز اطالع رسانی و ارائه خدما پایگاه کردنروز  بهو 

و  يا انـه یاعتبـاري در محـیط را   -هاي خرید و فروش کاال و خدمات و عملیات مالی مسابقه

هـاي تـدارکاتی و معـامالتی     ایجاد بازارهاي مجازي و انجام فعالیت ،رسانی هاي اطالع شبکه

اشاره کرد. به عـالوه  قانون برنامه چهارم توسعه،  )33در ماده ( در قالب تجارت الکترونیکی

نیـز مـرتبط بـا     هاي خـاص  اي، فنی و انتشاراتی و برگزاري دوره قانون فروش خدمات رایانه

  این مولفه است.

گسـتردگی  هاي قانونی مهمـی نیـز در ارتبـاط بـا مولفـه      در عین حال نقاط ضعف و خأل

پیچیـده   هقـوانین مربوطـ   ،قراردادهـا  ، دربارهوجود دارند. به عنوان مثال تجارت الکترونیکی

زیـرا بـه طـور     ،هستند و در زمینه کاربرد تجارت الکترونیکی مشـکل مضـاعفی وجـود دارد   

هاي متعددي شـامل مشخصـات    جنبهدرباره و هستند نویس  سنتی قراردادها به صورت دست

ازرسـی و برگشـت   هـا، حـق ب   اعتبـار پیشـنهادها، هزینـه    زمـان  مدتکننده،  مینافنی، هویت ت

  ، هنوز ابهامات حقوقی وجود دارد. دنلحاظ شوباید در مبادالت الکترونیکی که محصول 

ــ  ن و ناشــران در مــورد اســتفاده ابیشــتر کشــورها قــوانین الزم جهــت حمایــت از مخترع

سایت، کنترل  اند. براي دارندگان وب برداري از آثار آنان را تصویب کرده غیرقانونی و کپی

جلـوگیري   ،برداري توسط خریداران مشکل است. براي مثـال  خلف در زمینه کپیتجاوز و ت

هـا از طریـق خریـداران بـراي سـایر اشـخاص        افزارهـا و داده  از دانلود متون، تصاویر و یا نرم

قــوانین الزم در ایــن زمینــه وجــود در بســتر مبــادالت الکترونیکــی بنــابراین، مشــکل اســت. 

 .  )1387(صنایعی،  ضروري است

کنندگان و تشویق روابط مشـروع در بسـتر مبـادالت     منظور حمایت از حقوق مصرف به

الکترونیکی در استفاده از عالئم تجاري به صورت نام دامنه یا هر نوع نمایش خطـی عالئـم   

تجاري که موجب فریب یا مشتبه شدن اصـالت کـاال و خـدمات شـود، وجـود قـوانین الزم       

  ضروري است.

ل حقوقی و قانونی مربوط بـه اجـرا و انتقـال الکترونیکـی وجـوه،      ها، مسائ مبحث مالیات

هاي پولی و اعتباري، تعیین اعتبار اسـناد و تقلـب، اشـتباهات و     مالحظات مربوط به سیاست

ي اسـت کـه در مباحـث حقـوقی و قـانونی      دیگـر  سندیت نگهداري سوابق از جملـه مـوارد  

سیم نیازمنـد آن اسـت    هر تراکنش بیه، به عالو تجارت الکترونیکی باید مدنظر قرار گیرند.
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 بنـابراین، سیم به سرعت و بـا اطمینـان مـورد حمایـت قـرار گیـرد،        که از سوي ارتباطات بی

 .رود شمار می لفه اصلی اقتصاد دیجیتال بهوطیف فرکانس همچنان م

روزآمد نگه داشتن دانش و نیز  مهارت فناوري اطالعات و ارتباطاتدر ارتباط با مولفه 

طبـق مـاده    وپرورش در زمینه فناوري اطالعـات و ارتباطـات؛   هاي کارکنان آموزش رتمها

آمـوزي و   هـاي مهـارت   هـاي توسـعه زیرسـاخت    برنامـه و  قانون برنامـه چهـارم توسـعه    )52(

هـاي   هاي هوشمند، آموزش فـاوا، تولیـد محتـواي الکترونیکـی و توسـعه زیرسـاخت       سیستم

 توان ذکر کرد.  را می قوانین بودجه کل کشور در آموزشی و پژوهشی

ــوص  ــات   در خص ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــنعت فن ــدرت ص ــز  ق ــد نی ــت خری  ممنوعی

درصـدي صـنعت    2سهم ، 1383 بودجهطبق قانون  افزار از خارج از کشور افزار و نرم سخت

اده مـ  طبق بنـد (الـف)   فناوري اطالعات کشور در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه

ســیس صـندوق حمایـت از تحقیقـات و توسـعه صــنایع     اقـانون ت ، برنامـه پـنجم توسـعه    )46(

قانون حمایت و  اي افزارهاي رایانه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمو  الکترونیک

تـرین نقـاط قـوت چـارچوب حقـوقی       توان از مهمرا می مصنفان و هنرمندان ،لفانموحقوق 

 حاضر دانست. 

 
  نظام نوآوري و کارآفرینی -3-3

مـرتبط بـا نظـام    چارچوب منسـجمی بـراي قـوانین و نهادهـاي     ) 2014(بوراس و ادکوئیست 

عنـوان   دسته از قوانین را که بـه  پنجتوان اساس نظر این محققان می. براند نوآوري ارائه کرده

  :کردشود به شرح زیر طرح چارچوب قانونی مناسب براي نظام نوآوري شناخته می

  هاي غیر مادي و دانشیقوانین مربوط به دارائی -

  قوانین مربوط به رقابت عادالنه در بازار -

  قوانین مربوط به حکمرانی شرکتی یا مالی -

  قوانین حفاظت از حقوق مشتریان و محصول -

 .زیست قوانین مرتبط با حفاظت از محیط -

) و قانون حمایـت از  1386( هاي صنعتی و عالئم تجاريدو قانون ثبت اختراعات، طرح

) داراي 1389( هـا سـازي اختراعـات و نـوآوري    بنیان و تجـاري سسات دانشوها و مشرکت

قـانون حـداکثر   همچنـین  ارتباط مستقیم با چارچوب قانونی مناسب با نظام نوآوري هسـتند.  
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هـا و  استفاده از توان فنی و مهندسی تولیـدي و صـنعتی و اجرایـی کشـور در اجـراي پـروژه      

طور مستقیم بـه قـوانین    ) در برخی از مواد به1391( منظور صدور خدمات ایجاد تسهیالت به

  ضروري براي توسعه نوآوري اشاره کرده است.

بنیـادي،  بـا عملکـرد تحقیقـات    ه تحقیق و توان بالقوه خلق دانش مولفه خلق دانش بر پای

کوچک و متوسط سـر و   وکارهاي وسیله کسب جدید و تحقیق به هاي نسبتا تحقیق در شاخه

هـا و موسسـات   توان به وجود قانون حمایت از شرکتکار دارد. در خصوص این مولفه می

) اشـاره کـرد کـه حمایـت از     1389هـا و اختراعـات (  نـوآوري  سـازي بنیـان و تجـاري  دانش

کنــد و در آن تعــدادي ابزارهـاي حمایــت نظیــر  بنیــان را دنبــال مـی وکارهــاي دانـش  کسـب 

  بینی شده است. وکارها پیش یاتی براي ارتقاي تحقیق و توسعه توسط کسبهاي مال مشوق

سازي که شامل فعالیت ابداع و پروانه ثبت  تجاري  در ارتباط با مولفه خلق دانش با ظرفیت

) 1386هاي صنعتی و عالئم تجاري (توان به قانون ثبت اختراعات، طرحشود، می اختراع می

هاي ثبت ) برنامه پنجم توسعه نیز به پرداخت بخشی از هزینه16(اشاره کرد. همچنین در ماده 

  اختراع به عنوان یک اقدام حمایتی از حوزه پژوهش و فناوري اشاره شده است. 

همچنین  هاي دولتی و آموزشی) ها، سازمان ها (دیگر بنگاه ها و دیگر سازمان مولفه شبکه

ارتباط میان دانشگاه و صنعت به عنوان شود. ایجاد  شامل جریان دانش به صورت متقابل می

یـادي  بن  دانـش هایی است کـه از طریـق آن   یکی از مصادیق این مولفه، شامل اتخاذ سیاست

سسات پژوهشی به دانش کاربردي و یا نوآوري تبدیل شـده و  وها و میجادشده در دانشگاها

پشـتیبانی از  طـور عمـده شـامل     هـا بـه  . ایـن سیاسـت  شـوند  مـی سـازي  توسط صـنایع تجـاري  

  هاي اتخاذ و... است. هاي انتقال فناوري و طرحزیرساخت شبکه آي.سی.تی، یارانه

توسـعه فنـاوري و نـوآوري را تسـهیل      ،هاي مـرتبط بـه حقـوق مالکیـت فکـري     سیاست

تواننـد شـامل، حفاظـت از حقـوق مالکیـت فکـري از طریـق        هـا مـی   . ایـن سیاسـت  کننـد  می

دهـی تعهـد قـوي بـراي      ها، ضمانت تنفیذ قراردادها، سیگنالگذاري و ایجاد استاندارد قانون

  ... باشند. هاي نوآوري وبرنامه

ها به صورت مشخص و روشن در چـارچوب  دهد حمایت از شبکههاي نشان میبررسی

حقوقی فعلـی مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. مولفـه بعـدي، نـوآوري اسـت کـه معرفـی             

هاي غیرفنی  وکارها و نوآوري وسیله کسب به ها آن محصوالت با فرآیندهاي جدید یا بهبود

  ها در چارچوب حقوقی فعلی به آن توجه نشده است.شود و همانند مولفه شبکه را شامل می



  1397، بهار 68شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي     132

 

 

وکارهـاي   شـده اسـت کـه بیـانگر خلـق کسـب       فعالیت کارآفرینی، مولفه بعدي بررسی

رین زیرسـاخت قـانونی   تـ  ست. در ارتباط بـا ایـن مولفـه نیـز مهـم     ها ا آن جدید و رشد سریع

هـا و  نـوآوري  سـازي بنیـان و تجـاري  ها و موسسات دانـش موجود، قانون حمایت از شرکت

الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون      قانون ) 43( مادهتوان به ) است. همچنین می1389اختراعات (

) با موضوع اجازه بـه اعضـاي هیـات علمـی     1393) (2( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  یان نیز اشاره کرد.  بن دانش یخصوص صددرصد يها سسات و شرکتوم یلتشکبراي 

قوانین مهم دیگري نیز هستند که با توسعه نوآوري و کـارآفرینی ارتبـاط دارنـد. ایـن قـوانین      

قانون استفاده حداکثري از توان تولیدي و خدماتی در تامین نیازهاي کشور و تقویـت  عبارتند از: 

)، قـانون تشـویق و   1391م (هـاي مسـتقی   قانون مالیـات ) 104(ها در امر صادرات و اصالح ماده  آن

پـذیر و ارتقـاي نظـام    )، قانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت    1380گذاري خارجی (حمایت از سرمایه

ـنعتی ایـران    1394مالی کشور ( )، قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقـات ص

 ).1371زیست ( ) و قانون حفاظت و بهسازي محیط1371(

گـذاري   هـاي سـرمایه   حمایت از نوآوري (حمایت از تحقیق و توسعه و ایجـاد صـندوق  

مـالی از   هـاي حـوزه نـوآوري و کـارآفرینی اسـت. حمایـت      هـاي  خطرپذیر) نیز جزو مولفه

دولت مبادرت بـه   ها آن هایی اشاره دارند که از طریق طورکلی به سیاست تحقیق و توسعه به

-توانـد شـامل سـرمایه   ها میکند. این حمایتتشویق تحقیق و توسعه در سیستم اقتصادي می

هـا بـراي خریـداران    ، ارائه اعتبارهاي مالیاتی یـا تخفیـف  و توسعهگذاري مستقیم در تحقیق 

 و توسـعه ها براي صادرات دستاوردهاي ناشـی از تحقیـق   هاي جدید، کاهش مالیاتيفناور

  ... باشد. و

شـده و توسـعه    هـا طراحـی  هایی اشاره دارند که به شکل مشوققوانین مالیاتی به حمایت

هـاي مالیـاتی بـه    تواننـد شـامل ارائـه مشـوق    هـا مـی  . ایـن حمایـت  کنند فناوري را تسهیل می

صـورت کـاهش مالیـات بـر حقـوق و دسـتمزد پرسـنل تحقیـق و          مشوق بـه ها، ارائه شرکت

هـاي دولتـی بـراي    حمایـت همچنین ... باشند. ه مشوق براي مالیات کارآفرینان وتوسعه، ارائ

هاي حمـایتی بـراي ارتقـاي نیـروي انسـانی تحقیـق و       تواند شامل سیاستتوسعه نوآوري می

هاي  توانند شامل، سیاستها میاین حمایت توسعه و درگیر در فرآیند توسعه نوآوري باشد.

هاي حمـایتی از افـراد درگیـر در    جایی نیروي انسانی، ایجاد مشوق همین نیروي انسانی، جابات

در این ارتبـاط   .)2005، هاي اقتصادي و توسعه سازمان همکاريتحقیق و توسعه و ... باشد (
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) و 1394هاي مستقیم (قانون مالیات )148هاي تحقیق و توسعه در ماده (معافیت مالی فعالیت

تـرین نقـاط قـوت چـارچوب      توان از مهمهاي پژوهشی در قوانین بودجه ساالنه را میبرنامه

  حقوقی حاضر دانست. 

اي وجـود  گذاري خطرپذیر در کشـور نیـز قـوانین پراکنـده     در ارتباط با وضعیت سرمایه

قـانون   )151( مـاده  ) و18( ، مـاده توسـعه  برنامه چهـارم  ) قانون40مانند بند (ب) ماده ( ،دارد

  . کشور یجامع علم در نقشه 7 یمل از راهبرد 17و اقدام ملی  برنامه پنجم توسعه

هـایی کـه در   هـا و مولفـه  تحلیل محتواي قوانین موجود و تطبیق آن با وضعیت شـاخص 

نقـاط ضـعف    ترین دهد مهمبنیان معرفی شده نشان میارتباط با هریک از ابعاد اقتصاد دانش

تـوان بـه    نیـز مـی   را چارچوب قانونی کشور در ارتباط با نظام نوآوري و توسعه کـارآفرینی 

  شرح زیر برشمرد:

 ؛هـاي مـرتبط بـا نـوآوري و توسـعه کـارآفرینی      تعدد متولیان و مجریان قوانین و سیاسـت  -

بررسی متن قوانین ذکر شده نشان از تکثر متولیان اجـراي قـوانین مـرتبط بـا علـم و فنـاوري       

هـاي اجـراي قـوانین اسـت. همپوشـانی مـواد قـانونی در        له یکـی از شکسـت  ادارد و این مس

هاي اجرایی متنـوع منجـر بـه بـروز تضـاد و      هاي مختلف و ارجاع به مجریان و دستگاه قانون

  د.شو یهاي حاد متعارض

ترین نقاط ضعف نظـام  یکی از اساسی ؛عدم وجود قوانین مشخص با مفهوم نظام نوآوري -

دم وجود چارچوب قانونی مشخص و منحصـر بـه   عقانونی کشور در عرصه توسعه نوآوري 

نظام نوآوري و کنشگران آن است. پراکندگی موارد در قوانین متنوع و مجریـان متعـدد آن   

  م نوآوري و کارآفرینی کشور است.هاي اساسی نظایکی از چالش

یکـی   ؛محیطـی در خصـوص محصـوالت و خـدمات نوآورانـه      توجه کم به قوانین زیست -

زیسـت در خصـوص    هاي نظام قانونی کشور عدم توجـه بـه موضـوع محـیط    دیگر از چالش

محصوالت و خدمات دانشی و نوآورانه است. اگرچه قوانین متعددي در خصوص حفـظ و  

یست، منابع طبیعی و انرژي در کشور وجـود دارد، امـا چـارچوب قـانونی     ز نگهداري محیط

هـاي جدیـد و محصـوالت و خـدمات نوآورانـه      منسجمی براي تشویق و یـا تهدیـد فعالیـت   

  وجود ندارد. 

-هـاي نوآورانـه و گـره   به دلیـل پیچیـدگی فعالیـت    ؛نفعان در قانون توجه کم به نقش ذي -

رسد قوانین بـدون توجـه بـه نیازهـاي     جامعه به نظر می ها با متنخوردگی این دست فعالیت
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انـد. بـراي مثـال، عـدم وجـود قـوانین مشخصـی در خصـوص         نفعان قوانین تـدوین شـده   ذي

کنندگان در ارتباط با محصوالت و خدمات نوآورانه و با فناوري  حمایت از حقوق مصرف

دهـد قـوانین از پویـایی    ...) نشـان مـی  کاري ژنتیکی و ند محصوالت با دستسطح باال (همان

 اند.شده طور عمده به شکلی ایزوله طراحی الزم برخوردار نیستند و به

 
براسـاس روش  ( بنیان دانش هاي اصالح ساختاري براي دستیابی به اولویت -4

  پذیري جهانی) گزارش رقابت

تحول بنیان شدن اقتصاد مستلزم  همانگونه که در بخش هاي پیشین این تحقیق بیان شد، دانش

در ابعاد مختلفی است و فراهم کردن زمینه براي استقرار آن، نیازمند اصالحات ساختاري در 

حوزه هاي نهادي، ایجاد سرمایه انسانی، نوآوري و کارآفرینی و فن آوري اطالعات و ارتباط 

هاي اصالحات ساختاري براي استقرار اقتصاد  است. حال پرسش اساسی این است که اولویت

یان چیست؟ براي پاسخ به این سوال باید به این پرسش پاسخ دهیم که براي به دست بن دانش

  توان استفاده کرد؟  هایی می ها از چه روش یا روش آوردن این اولویت

بندي اصالحات ساختاري توسعه داده شده اسـت   ی مختلفی براي اولویتهاي کم روش

  عبارتند از: ها آن ترین که مهم

: در این روش و بر مبناي حرکت از (OECD)روش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  -

ترین شاخص اقتصادي انتخاب شـده   کل به جزء، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان کلی

وري اشـتغال   است. سپس این شاخص به دو شاخص کلی دیگر شامل سرانه اشـتغال و بهـره  

 همچنـین شـود.   تر دیگر تجزیه مـی  هاي جزیی به شاخص نیز ها آن تجزیه شده و هر کدام از

شود بـه   ی سیاستی، مرتبط میهاي کم ده در این ساختار با شاخصهر کدام از اجزاي ریز ش

هاي بازارها (مانند بـازار کـاال، بـازار مـالی و      توان سیاست هاي مختلف می که در الیه طوري

هـاي   هاي آموزشی و شـاخص  سیاست  هاي معطوف به ابداع و خالقیت، بازار کار)، سیاست

 20شـامل حـدود    OECDدر مجمـوع، متـدولوژي   . نهادي کمی مختلـف را مشـاهده کـرد   

هـاي   اسـت کـه شـاخص    1و یـک جـدول تطـابق    شاخص سیاستی 80شاخص عملکردي و 

ــه شــاخص   ایــن ترتیــب، کــافی اســت،   کنــد. بــه هــاي عملکــردي مــرتبط مــی سیاســتی را ب

                                                                                                              
1- Policy-Performance Matching  
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هـاي   و سپس در جدول تطـابق، شـاخص   ي شناسایی شدههاي عملکرد ترین شاخص ضعیف

  هاي اصالح ساختار را به دست آورد.  یابی کرد و اولویتا آن را ردسیاستی مرتبط ب

پـذیري   پذیري مجمع جهانی اقتصادي: این روش برمبناي شاخص رقابت روش رقابت - 

اجزاي    ) توسعه داده شده است.WEF( 1جهانی تولید شده توسط مجمع جهانی اقتصاد

ها  هاي اقتصادي را از نهادها و وضعیت زیرساخت این شاخص، دامنه وسیعی از نشانگر

هـاي ایـن شـاخص از     گیـرد. داده  تا سالمت و آموزش و فناوري و نوآوري را دربرمـی 

آنجا که همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد بـراي بیشـتر کشـورهاي جهـان محاسـبه      

کنـد. از ایـن شـاخص بـه      امکان مقایسه و تولید شاخص نسبی را نیز فراهم می شود، می

پذیري اقتصاد کشورها براساس ویژگی هاي مختلف  عنوان معیاري براي سنجش رقابت

شود. این شاخص به اجزا و  بنیان) یاد می کشورها (از جمله موارد مرتبط با اقتصاد دانش

شود. از تجمیع  به زیرجزءهاي متعدد، خرد میارکان مختلف تجزیه شده و هر رکن نیز 

ــه دســت آمــده و بــراي مقایســه مــورد اســتفاده    ایــن زیرمجموعــه  هــا، عــدد شــاخص ب

  گیرد. قرار می

: بانـک اروپـایی بازسـازي و توسـعه کـه      (EBRD) 2و توسعه اروپا يبانک بازسازروش  -

کشورهاي واقع در محدوده فعالیت اصلی آن کشورهاي اروپایی است براي اصالح ساختار 

هـاي   شاخص«هاي اصالحات تحت عنوان  اي از ضوابط سنجش اولویت این ناحیه، مجموعه

تعریف کرده و براسـاس آن، حرکـت کشـورها بـراي اصـالح سـاختار را        3»اصالح ساختار

ها، بخش مالی  بنگاه  هاي ارزیابی فوق در چهار جزء بازارها و تجارت، کند. حوزه پایش می

هـاي   گانـه نیـز بـه زیرمجموعـه    چهاربندي شده و هرکدام از اجـزاي   ا شاخصه ساختو زیر

 شوند.   مربوطه تقسیم می

ها براي کشور مـورد بررسـی، بـه     در دسترس بودن داده یک نکته مهم در انتخاب روش

 ها و امکان مقایسه نسـبی بـا سـایر کشورهاسـت. در ایـن مقالـه از روش       روز بودن این داده

پذیري جهانی به دلیل جامع بودن نسبی متغیرها آن کـه   در گزارش رقابتکار گرفته شده  هب

بـه دلیـل وجـود    نیـز  گیـرد و   برمـی کلیت اقتصاد، نهادهـا و ... را در نه تنها بخش فناوري که 

                                                                                                              
1- World Economic Forum 
2- The European Bank for Reconstruction and Development 
3- Structural Change Indicators  
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از  GCRسري زمانی کامل و با پوشش جغرافیایی حداکثري، استفاده شده اسـت. شـاخص   

سـه جـزء اصـلی ایـن      .3تشکیل شده است )1(ر به شرح نمودا 2رکن (ستون) 12و  1سه جزء

، 4عبارتنـد از: نیازهـاي اساسـی    ،قابـل مشـاهده اسـت   ) 1(شاخص همـانطور کـه در نمـودار    

  . 6و نوآوري و پیچیدگی 5هاي کارایی دهنده افزایش

معمول است کـه کشـورها را براسـاس میـزان فاصـله ارکـان از میـانگین جهـانی در         

هـا در اجـزاي دوم و    کنند. کشورهایی که وضـعیت آن  بندي می هاي مختلف طبقه دسته

سوم و ارکان این اجزا مناسب نیست در اصطالح اقتصـادهاي مرحلـه اول یـا مبتنـی بـر      

ها در جزء سوم و ارکان این جزء مناسـب نیسـت،    ، کشورهایی که وضعیت آن7عوامل

بنیـان ممتـاز    و کشورهایی که اقتصـاد دانـش   8اقتصادهاي مرحله دوم یا مبتنی بر کارایی

 9داشته و بازار تجاري توسعه یافته دارند، کشورهاي مرحله سوم یـا مبتنـی بـر نـوآوري    

شوند. برخی کشورها نیز در میانه عبور از مراحل مختلف قرار دارند. اگرچـه   نامیده می

بنیان مـرتبط هسـتند،    اي غیرمستقیم با اقتصاد دانش هرکدام از ارکان دوازدگانه به گونه

رکن نهم (آمادگی فناوري) و دوازدهم (نوآوري) بـیش از سـایر ارکـان بـا ایـن      اما دو 

  موضوع مرتبط هستند. 

در هر حال باید توجه کرد که ارتباط داخلی ارکان با همـدیگر و در نتیجـه ارتبـاط    

تر از صرف ارتباط مستقیم این دو رکـن   بنیان بودن اقتصاد، بسیار عمومی ها با دانش آن

ــش ــا دان ــان  ب ــال،   بنی ــوان مث ــه عن ــودن اقتصــاد اســت. ب  5و  4مقــادیر مناســب ارکــان  ب

دیـده)، وجـود ظرفیـت جـذب تکنولـوژي در سـطح        نیروي کار آموزش کننده تضمین(

هـاي مختلـف از جملـه     ) و تامین مـالی مناسـب حـوزه   9رکن  هاي زیرشاخصبنگاه (از 

) کـه بتوانـد محصـوالت    6وجـود بـازار کـاالي کـارا (رکـن       در کنار) 8ري (رکن وفنا

 عملکرد، همگی در چگونگی خرید و فروش شوندفناوري تولید شده در آن به خوبی 

                                                                                                              
1- Subindex 
2- Pillar 
3- http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/methodology/ 
4- Basic Requirements 
5- Efficiency Enhancers 
6- Innovation and Sophistication Factors 
7- Factor-driven Economics 
8- Efficiency-driven Economies 
9- Innovation-driven Economies 
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هایی براي سایر ارکان و زیرجزءها نیز قابل  یابی چنین رابطه دارند. مثبت نقش 12رکن 

  ردیابی و تفسیر است. 

ر (وضـعیت فعلـی در چـه فاصـله اي از     هـاي اصـالح سـاختا    شـکاف  ،در تحلیل حاضـر 

مـرتبط   به طور مستقیمهاي  پتانسیل هاي موجود قرار دارد) در سطح ارکان و نیز زیرشاخص

 شود.  بررسی می بنیان دانش با اقتصاد

  

 GCRساختار شاخص ): 1(نمودار 

  
  GCRمحاسبه شکاف ساختاري در روش  روش

، شـیوه  GCRهـاي   اصـالح سـاختار از داده  المللی پـول بـراي محاسـبه شـکاف      صندوق بین

) که محاسبات شکاف اصـالح سـاختار   2017خاصی توسعه داده است (فونکه و همکاران، 

در وین برگزار شـد،   2017شیوه براي ایران در کارگاهی که به همین منظور در سال این به 

  انجام گرفته است. خالصه این روش به شرح زیر است:

گانـه، رابطـه   12براي هر کدام از ارکان  GCRاي موجود در پایگاه داده ه استفاده از داده با

شاخص رقابت پذیري جهانی

نیازهاي اساسی

نهادها

زیرساخت ها

محیط اقتصاد کالن

سالمت و آموزش  

مقدماتی

افزایش دهنده هاي کارایی

تحصیالت عالیه

کارایی بازار کاال

کارایی بازار کار

توسعه بازار مالی

آمادگی فناوري

حجم بازار

عوامل نوآوري و پیچیدگی

پیچیدگی تجاري

نوآوري
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عنوان معیار نسبتا مناسب سـنجش عملکـرد و    به، داخلی ناخالص تولیدرکن مربوطه و  میان

ــد ورفــاه اقتصــادي  ــده توضــیح متغیــر چن اصــلی متغیرهــاي  1.شــود بــرآورد مــی دیگــر دهن

متغیـر مجـازي    چهـار تولید ناخالص داخلـی سـرانه و    :در این رابطه عبارتند از دهنده توضیح

 -4 و آفریقـا  -OECD، 3 -2اروپا و آسـیاي مرکـزي،    -1تعلق کشور به گروه کشورهاي 

  . 2زیاد طبیعی منبع داراي کشورهاي

رابطه از این ضرایب و مقادیر هـر کشـور بـراي متغیرهـاي فـوق      این از برآورد ضرایب  پس

 شـکاف . 4شـود  مـی هـر کشـور اسـتفاده     هـر رکـن   در 3ساختار اصالح شکافبراي برآورد 

باتوجه به رابطه کلی برآورد شده میان رتبه کشـورها در   یعنی  ،زبان ساده به ساختار اصالح

تـا چـه میـزان از     هـر کشـور   ،هاکشـور  تمامپذیري با مشخصات کشورها براي  ارکان رقابت

بیـان دیگـر،   ) فاصـله دارد. بـه   برآورد شده (با توجه به مشخصات خاص خود موقعیت کلی

 بایـد  هـایش  قابلیت به توجه با کشور هر که جایگاهی میان اختالف یعنی ،شکاف ساختاري

  .آن فعلی موقعیت با باشد داشته قرار آنجا در

هـاي محاسـبه    شـکاف و براي افزایش دقت محاسبه و قابل مقایسه کـردن   بعد مرحله در

هر کشور دیگر، یـک تبـدیل فنـی دیگـر نیـز روي       شده براي هر رکن هر کشور با هر رکن

کار از انحراف معیار عبـارت پسـماند رابطـه اولیـه، اسـتفاده       . براي اینشود میها انجام  داده

هر کشور بر پسماند رابطـه اولیـه بـراي     ین ترتیب که شکاف ساختاري هر رکنا  . بهشود می

نام دارد. مفهـوم غیرفنـی    مقایسه قابل ساختار اصالح شکاف. نتیجه، شود میهر رکن تقسیم 

این مرحله، همان مفهوم نتایج مرحله قبل است با این تفاوت که رتبه کشـورها    و ساده نتیجه

  با دقت بیشتري قابل مقایسه است. 

بـه معنـاي     این شرح است که اگر شکاف محاسبه شده مثبت باشـد   نتایج نهایی به تفسیر

ست و اگر منفـی باشـد بـه معنـاي     ا ه سایر کشورهاشاخص نسبت باین جلو بودن کشور در 

                                                                                                              
1- pillar i

nln_ score const b *in _GDPpercap... b *dummy...    1
 

به صورت تجربی و براساس توصیه صندوق بین توان موارد دیگري را نیز اضافه کرد، اما  می متغیرهااین فهرست  به - 2

و اضافه کردن متغیرهاي دیگر، کمک  دهنده دانسته شده همین تعداد متغیرها به اندازه کافی توضیح المللی پول،

 کند. بیشتري به تحلیل غیر از پیچیده کردن غیرضروري مدل اقتصادسنجی نمی

3- Structural Reform Gap Estimate 
4-  pillar i pillar i

nGap ln_ score const b *ln_GDPpercap... b *dummy..   1
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  عقب ماندگی کشور در شاخص مورد مقایسه است. 

توجه به رابطه کلی برآورد شـده   گانه با12رکان شکاف اصالح ساختار براي ایران در ا

پذیري بـا مشخصـات کشـورها محاسـبه شـده اسـت. در        میان رتبه کشورها در ارکان رقابت

(حجم بازار) که رابطه قابل اطمینانی به صورت نظـري   10یر از رکن ادبیات این روش، به غ

هـاي کشـوري شناسـایی نشـده اسـت،       و تجربی میان مقدار شاخص در این رکن و مشخصه

و  )2(شود. نتایج این روش در جـدول   روي سایر ارکان، شکاف اصالح ساختار محاسبه می

  بیان شده است. )2(نمودار 

بـدون   و نـواحی   خورده، وضعیت مساعد (شکاف مثبـت) هاشور، نواحی )2(در نمودار 

  روند.  شمار می هاشور، وضعیت نامساعد (شکاف منفی) ساختاري به

 

  )1393-1394هاي اصالح ساختار در ایران ( براي شناسایی اولویت GCRاعمال روش  ):2(جدول 

  رکن شکاف اصالح ساختار

 نهادها -712/0

 ها زیرساخت 883/0

 محیط اقتصاد کالن -065/0

 سالمت و آموزش مقدماتی 181/1

 تحصیالت عالیه 227/0

 کارایی بازار کاال -729/0

 کارایی بازار کار -464/2

  توسعه بازار مالی -615/1

  آمادگی فناوري -960/1

 پیچیدگی تجاري -937/0

 نوآوري -099/0
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  هاي اصالح ساختار در ایران برآورد شکاف ):2(نمودار 

 
  شود که: مبناي این روش مشخص میبر

هـا، سـالمت و آمـوزش مقـدماتی و نیـز تحصـیالت عالیـه، وضـعیت          ایران در زیرساخت* 

ها، شـکاف سـاختاري مالحظـه     مساعدي دارد (شکاف ساختاري مثبت) و در سایر شاخص

  شود. می

جـزء اول شـاخص    چهـار هاي مبتنـی بـر عوامـل (    بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص* 

GCR    سـت. هرچنـد وضـعیت محـیط     ا ، ویژگی کشـورهاي مرحلـه اول)، وضـعیت نهادهـا

در ایـران در صـدر   بـه طـور معمـول    اي کـه   لهااقتصاد کالن نیـز در ناحیـه منفـی اسـت (مسـ     

اما اولویـت اول براسـاس روش    ،توجهات کارشناسی یا عمومی قرار دارد) و باید بهبود یابد

GCR ت.سا در این ناحیه، اصالح نهادها 

دهنده کارایی در اقتصاد ایران (ویژگی کشورهاي ناحیه دوم) به غیر  هاي افزایش شاخص* 

از وضعیت تحصیالت عالیه در وضعیت مناسبی قرار ندارند. کارایی بازارهاي کـار، کـاال و   

مالی در وضعیت کامال نامساعدي قـرار دارد و در وضـعیت شـاخص آمـادگی فنـاوري نیـز       

 وضع مناسب نیست.

بنیان، وضعیت آمـادگی فنـاوري در کشـور     هاي معطوف به اقتصاد دانش میان شاخص در* 

) تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اگرچه در حـوزه نـوآوري   9(رکن 

  ) چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.12(رکن 

-.

-.

-.

.

.

.
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کشورهاي مبتنـی بـر   ( 1ایران در وضعیت فعلی در مرحله عبور از ناحیه  اینکه  با توجه به 

این صـورت قابـل    (مبتنی بر کارایی) قرار دارد، توصیه اصالح ساختار به  2عوامل) به ناحیه 

کار   انجام است که با بهبود وضعیت نهادها به مرحله دوم منتقل شده و با بهبود بازارهاي کاال،

به برخی کشـورها  بنیان شدن را فراهم کند. تجر و دانش 3و مالی، مقدمات رسیدن به مرحله 

بدون نیاز به قرار  3یا به 2( 3به  1مانند قطر و امارات نشان داده است که عبور نسبتا سریع از 

  پذیر است. نیز امکان 2015تا  2005هاي  داشتن در مرحله عبور میانی) در فاصله سال

ا هـا بـ   هاي ساختاري، ایـن شـکاف   تر از شکاف بینانه براي به دست آوردن تصویري واقع

امـا بـا شـرایط     ،فرض قرار گرفتن ایران در سطوح دیگر درآمدي (بـه ویـژه سـطوح بـاالتر)    

هـا و آمـوزش و نـوآوري در وضـعیت      نهادهـا و زیرسـاخت   به عنوان مثال،ساختاري ثابت (

فعلی) نیز محاسبه شده است. به عنوان مثال، فرض شده است اگر ایران درآمد ترکیه، قطر و 

هـاي   اش مانند وضعیت فعلی بود، شکاف داشت و سایر شرایط ساختاريیا اتحادیه اروپا را 

آمده اسـت. بـه عنـوان نمونـه مالحظـه      ) 3(نتایج در جدول و نمودار  ساختاري چگونه بود؟

بـه دلیـل افـزایش     بـه عنـوان مثـال،   کنیم که اگر ایران درآمد سرانه فعلی قطر را داشـت (  می

بـرداري بیشـتر از میـادین گـاز)، تمـام ارکـان (حتـی         شدید قیمـت نفـت یـا جهـش در بهـره     

شـد. بـه    سالمت و آموزش مقدماتی) داراي شکاف ساختاري منفی شدید می ،ها زیرساخت

عبارت دیگر، با سطح درآمد سرانه قطر، ساختارهاي ما به شدت عقب مانده هستند. در این 

 به طـوري  فناوري و نوآوري) نیز تشدید شده آمادگی( 12و  9هاي ارکان  وضعیت، شکاف

(بـا درآمـد سـرانه فعلـی ایـران) بـه طـور محسوسـی          )2(که هر دو شکاف نسبت به جـدول  

برابـر جهـش    15برابر و شکاف نوآوري  3کند (شکاف آمادگی فناوري تا  افزایش پیدا می

ف افزایش درآمد یا رشد متکـی بـه نفـت و    دهد صر این مقایسه همچنین نشان می کنند). می

رسیدن به سطوح باالتر درآمدي، بدون متنوع کردن اقتصاد و رها شدن از تـک محصـولی،   

تواند به معناي بهبود وضـعیت نهـادي، محـیط اقتصـاد کـالن کشـور، تحصـیالت عالیـه          نمی

  بازارها، آمادگی فناوري و نوآوري باشد. شهروندان، کارایی

امـا مشخصـات سـاختاري     ،رکیه (اگر ایران درآمد سرانه ترکیـه را داشـت  در مقایسه با ت

و  سـالمت  ،هـا  زیرسـاخت اقتصاد در وضعیت فعلی بـود)، غیـر از دو رکـن دوم و چهـارم (    

در سـایر ارکـان (بـه ویـژه رکـن       ی) که داراي اندکی شـکاف مثبـت اسـت   آموزش مقدمات

  آمادگی فناوري) شکاف شدید منفی وجود دارد. 
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دهد وضعیت ایران در شاخص رکن آمادگی فناوري به غیر از هنـد   ) نشان می4نمودار (

و پاکستان از سایر کشورهاي مورد مقایسه مانند قطـر، ترکیـه و کـره جنـوبی بـدتر اسـت و       

مطابق انتظار، کشورهاي توسعه یافته شامل آمریکاي شمالی، اروپاي غربی و ژاپن در صـدر  

ته مهم آنکه با وجود پیش رو بودن نسبی هند و چـین در توسـعه   این شاخص قرار دارند. نک

برخی فنـاوري هـاي نـوین از آنجـایی کـه شـاخص آمـادگی فنـاوري، نسـبت مسـتقیمی بـا            

ها دارد، این کشـورها   فراگیري فناوري در سطح عموم و کاربري آن در سطح مردم و بنگاه

انـد در   در هنـد) چنـدان نتوانسـته   مخصـوص   به دلیل جمعیت زیاد نسبتا محروم از فناوري (به

  هاي مناسب این شاخص قرار گیرند.   رتبه

  

هاي اصالح ساختار در ایران با درآمد سرانه  براي شناسایی اولویت GCRاعمال روش  ):3(جدول 

  ، شکاف ساختاري مثبت)رنگیهاي  قطر، ترکیه و اتحادیه اروپا (سلول

شکاف با درآمد 

 اتحادیه اروپا

شکاف با 

قطر درآمد  

شکاف با درآمد 

 ترکیه

شکاف اصالح ساختار 

 اي غیرمقایسه
 رکن

925/1-  447/2-  150/1-  712/0-  نهادها 

360/1-  324/2-  073/0  883/0  ها زیرساخت 

769/0-  072/1-  319/0-  065/0-  
محیط اقتصاد 

 کالن

123/0  331/0-  800/0 181/1  
سالمت و 

 آموزش مقدماتی

788/1-  676/2-  468/0-  277/0  تحصیالت عالیه 

801/1-  262/2-  116/1-  729/0-  کارایی بازار کاال 

059/3-  314/3-  679/2-  464/2-  کارایی بازار کار 

617/2-  048/3-  977/1-  615/1-  توسعه بازار مالی 

026/5-  345/6-  076/3- 960/1-  آمادگی فناوري 

330/2-  929/2-  440/1-  937/0-  پیچیدگی تجاري 

189/1-  657/1-  492/0-  099/0-  نوآوري 
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هاي اصالح ساختاري برآورد شده براي ایران با درآمد سرانه فعلی و درآمدهاي  ): شکاف3نمودار (

 سرانه ترکیه، قطر و اتحادیه اروپایی

  
 

  براي ایران و کشورهاي منتخب 2015(آمادگی فناوري) در سال  9): مقدار شاخص رکن 4نمودار (

  
  

دهد با وجود برخی تحوالت مهم و رو به بهبود در حـوزه فنـاوري،    ) نشان می5نمودار (

هاي گذشته بهبود چنـدانی نداشـته اسـت. ایـن      نمره شاخص آمادگی فناوري ایران طی سال

هـاي   وضعیت را شاید بتوان به بیشتر بودن سـرعت بهبـود اسـتانداردهاي اسـتفاده از فنـاوري     

-.

-.

.

.

شکاف هاي ساختاري فعلی

شکاف هاي ساختاري؛ اگر ایران درآمد سرانه متوسط اروپا را داشت

شکاف هاي ساختاري؛ اگر ایران درآمد سرانه فعلی ترکیه را داشت

شکاف هاي ساختاري؛ اگر ایران درآمد سرانه فعلی قطر راداشت
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هاي نو در ایـران نسـبت داد. بـه عنـوان مثـال       سعه استفاده از فناورينوین در دنیا نسبت به تو

در مقایسـه    هاي گذشته ملموس، هرچند دسترسی به اینترنت باند پهن در ایران نسبت به سال

اما استاندارد متعارف استفاده از پهناي باند اینترنت براي کاربران   با خودش، بهتر شده است،

  هبود پیدا کرده است. در جهان با سرعت بیشتري ب

 
   2010- 2015شاخص رکن آمادگی فناوري ایران سال  ): نوسان5نمودار (

 
  

دهـد وضـعیت ایـران در شـاخص نـوآوري، حتـی از وضـعیت در         ) نشـان مـی  6نمودار (

رده پاکستان است.  شاخص آمادگی فناوري نیز بدتر است به طوري که در این شاخص، هم

نیز کشورهاي آمریکاي شمالی، اروپایی و حـوزه موسـوم بـه     همانند انتظار، در این شاخص

هـاي   ببرهاي جنوب شرق آسیا دست باال دارنـد. مـروري بـر نوسـان ایـن شـاخص در سـال       

هـاي گذشـته بـه وقـوع      دهد تغییر خاصی در این شاخص طی سال گذشته در ایران نشان می

ایـن شـاخص شـامل    هـاي   نپیوسته است. عدم بهبود قابـل توجـه یـا ملمـوس در زیرشـاخص     

هـا در تحقیـق و توسـعه،     (ظرفیت نوآوري، کیفیت نهادهاي تحقیقات علمی، مخارج بنگـاه 

اي، مخارج دولت از محصوالت  هاي تحقیق و توسعه همکاري دانشگاه و صنعت در فعالیت

با فناوري پیش رفته، دسترسی به دانشمندان و مهندسان و اختراعات ثبت شده و تقاضـاهاي  

 دهد. ) دلیل این عدم بهبود را نشان میثبت اختراع
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  براي ایران و کشورهاي منتخب 2015(نوآوري) در سال  12): مقدار شاخص رکن 6نمودار (

  
 

 هاي سیاستی   بندي و توصیه جمع -5

بنیان در کشور نسبت به سنوات قبل اهمیت بیشتري  در حال حاضر موضوع اقتصاد دانش -1

نقشـه   سـازي و اجـراي   پیشـتازي، پیـاده  «لی اقتصـاد مقـاومتی   هاي ک ) سیاست2یافته و بند (

به منظور ارتقاي جایگاه جهانی کشـور و   نظام ملی نوآوريکشور و ساماندهی  جامع علمی

بنیـان و دسـتیابی بـه رتبـه اول      افزایش سهم تولید و صادرات محصـوالت و خـدمات دانـش   

هـاي مقاومـت    تامین رشـد پویـا و بهبـود شـاخص    «ساز  را زمینه» بنیان در منطقه اقتصاد دانش

. عـالوه بـر ایـن، در    دانسته اسـت » ساله  انداز بیست اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم

) نیـز در بنـدهاي مختلـف از جملـه بنـد      1396-1400هاي کلی برنامه ششم توسـعه (  سیاست

دسـتی نفـت و گـاز بـا تاسـیس و تقویـت        بنیان نمودن صنایع باالدسـتی و پـایین   دانش) «17(

بنیان براي طراحی، مهندسی، ساخت، نصـب تجهیـزات و انتقـال فنـاوري      هاي دانش شرکت

ي تولیـد و محصـوالت    بنیـان نمـودن شـیوه    دانـش ) «27، بنـد ( »فزایش خودکفـایی منظور ا به

سازي تجاري و تقویت حضور در بازارهـاي منطقـه و    صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان

علـم و    بخـش در حـوزه   گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهـام ) «79، بند (»جهان

ویژه جهان اسـالم و  اي و جهانی به و فنی معتبر منطقه فناوري با سایر کشورها و مراکز علمی

توسعه و ساماندهی نظام ملی ) «80و بند (» بنیان تجارت و صادرات محصوالت دانش  توسعه

ســازي پــژوهش و نــوآوري و  محـور و تجــاري  هــاي مســاله نـوآوري و حمایــت از پــژوهش 

بر این موضوع تاکیـد  » بنیان نشنظام جامع تامین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دا توسعه
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کرده است. همانگونه که در بندهاي فوق مبتنی بر مجموعـه مطالعـات ایـن طـرح پژوهشـی      

گذاري منسجم براي غلبه بر موانع موجود  مالحظه شد، دستیابی به آن هدف نیازمند سیاست

 ها است. و استفاده حداکثري از ظرفیت

بنـدي   تـوان بـراي اولویـت    جهـانی اقتصـادي مـی    پذیري مجمع با استفاده از روش رقابت -2

 بنیان استفاده کرد. بر مبناي این روش: اصالحات ساختاري براي استقرار اقتصاد دانش

ها، سالمت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیالت عالیه، وضـعیت مسـاعدي    ایران در زیرساخت  *

  شود. الحظه میها، شکاف ساختاري م دارد (شکاف ساختاري مثبت) و در سایر شاخص

هاي مبتنـی بـر عوامـل (چهـار جـزء اول شـاخص        * بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص

GCR         ویژگی کشـورهاي مرحلـه اول)، وضـعیت نهادهـا اسـت. هرچنـد وضـعیت محـیط ،

اي کــه معمــوال در ایــران در صــدر توجهــات  اقتصــاد کــالن در ناحیــه منفــی اســت (مســاله

در  GCRباید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش کارشناسی یا عمومی قرار دارد) و 

  این ناحیه، اصالح نهادهاست.

دهنده کارایی در اقتصاد ایران (ویژگی کشورهاي ناحیه دوم) به غیر  هاي افزایش * شاخص

از وضعیت تحصیالت عالیه در وضعیت مناسبی قرار ندارند. کارایی بازارهاي کـار، کـاال و   

نامساعدي قـرار دارد و در وضـعیت شـاخص آمـادگی فنـاوري نیـز        مالی در وضعیت کامال

 وضع مناسب نیست.

بنیان، وضعیت آمـادگی فنـاوري در کشـور     هاي معطوف به اقتصاد دانش * در میان شاخص

) تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اگرچه در حـوزه نـوآوري   9(رکن 

 ه ندارد.) چندان با نرم جهانی فاصل12(رکن 

بنیـان در کشـور دو موضـوع     گیـري و اسـتقرار اقتصـاد دانـش     درباره موانع نهادي شـکل  -3

  گیري است:   مشخص نیازمند تصمیم

اي براي کاهش وابستگی اقتصاد و به ویژه بودجه کشور به منابع حاصل از  وجود برنامه -الف

بتنی بر دانش. ایـن موضـوع بـه    نفت و به عبارت بهتر تبدیل اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد م

طور طبع فرابخشی است و خارج از اختیـارات یـک دسـتگاه اجرایـی خـاص ماننـد وزارت       

اي در سطح ملی است،  جانبه و ویژه ارتباطات و فناوري اطالعات بوده و نیازمند اقدامات همه

و هـم از  اما هم از جنبه ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و بهبود فضاي کسب و کار خواهـد شـد   

جویی و تشویق کارآفرینی و تقویت بخش مولد اقتصاد براي  هاي رانت جنبه کاهش فرصت
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بنیان ضرورت دارد. اقدامات متفاوتی توسط کشورهاي صادرکننده  دستیابی به اقتصاد دانش

هاي ناشی از وابستگی به درآمدهاي نفتی و عدم کارکرد بودجه به  نفت در واکنش به چالش

هـا عبارتنـد از: تـدوین     ترین آن ثبات بخشی به اقتصاد انجام شده است که عمدهعنوان ابزار 

، استفاده از ابزارهاي مالی 1(MTEF)مدت مخارج  سیاست مالی با استفاده از چارچوب میان

هاي تثبیت یا  کارانه نفت، تاسیس صندوق هاي محافظه ریزي بر مبناي قیمت احتیاطی، بودجه

 مالی شفاف و واضح. انداز و معرفی قواعد پس

وکـاري کـه منجـر بـه اسـتقرار       چارچوب حقوقی منسـجم بـراي ترسـیم فضـاي کسـب      -ب

شود، نیازمند مجموعه قوانین مشخصـی در کشـور اسـت. در     بنیان می تدریجی اقتصاد دانش

اي دربــاره موضــوعاتی ماننــد تجــارت الکترونیــک،   حــال حاضــر قــوانین متعــدد موضــوعه 

رت الکترونیکی، جرایم سایبري و حفاظـت از اطالعـات شخصـی و    وانتقال مالی به صو نقل

ها وجود دارد، اما ایـن قـوانین برحسـب شـرایط مختلفـی کـه در زمـان تصـویب          امنیت داده

کننـد. بنـابراین، الزم اسـت تـا مبتنـی بـر مجموعـه         اند، اهـداف گونـاگونی دنبـال مـی     داشته

اي که همه قوانین فوق باید  صول موضوعهبنیان، ا مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد دانش

  ها استوار باشند، استخراج شود.  بر آن

آوري و تنقـیح مجموعـه قـوانین و مقـررات اسـت کـه        توصیه دیگر در ایـن بـاره جمـع    -ج

هاي قبلی  تواند مقدمه اصالح و تکمیل قوانین فوق را فراهم کند. همانگونه که در بخش می

هـاي گونـاگون اقتصـاد     مقاله اشاره شد، حجم عظیمـی از قـوانین و مقـررات دربـاره مولفـه     

بنیان، ایجـاد   هاي نهادي استقرار اقتصاد دانش دارد. یکی از زمینهبنیان در کشور وجود  دانش

آوري و تنقـیح قـوانین    چارچوب حقوقی منسجم براي رشد و تکوین اجزاي آن است. جمع

توانـد زمینـه را بـراي تحلیـل ایـن قـوانین و مقـررات و یـافتن خألهـا و           و مقررات مزبور می

  هاي قانونی فراهم کند.   تعارضات یا تزاحم

پـذیري در حـوزه    بنیان از یک بعد عمال معطـوف بـه رقابـت    از آنجایی که اقتصاد دانش -4

گویی در این حوزه و تفکیک  بنیان است، بنابراین، پرهیز از کلی صادرات محصوالت دانش

کـه امکـان پـایش مسـتمر بـراي      » قابل مقایسـه «گیري و  هاي کمی قابل اندازه آن به شاخص

ته باشند، اهمیت ویژه دارد. به عبارت دیگر، این مهم نیسـت کـه   گذار و مجري داش سیاست

                                                                                                              
1- Medium – Term Expenditure Framework 
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هاي گذشته بهتر شده است یا خیر. مهـم آن اسـت    کشور نسبت به وضعیت خودش در سال

 هاي نوین در مقایسه با رقبا بهتر شود.  که در رقابت تولید و استفاده از فناوري

ف اصـالحات سـاختاري   هاي مختلفی بـراي محاسـبه شـکا    همانگونه که ذکر شد روش

روش بانـک بازسـازي و   و پذیري مجمع جهانی اقتصـادي   روش رقابتوجود دارد از جمله 

هـاي   سیاسـت هـاي الزم دربـاره    هـا نیازمنـد وجـود داده    . اسـتفاده از ایـن روش  توسعه اروپـا 

هـاي معطـوف بـه ابـداع و      اقتصادي در حوزه بازار کاال، بـازار مـالی و بـازار کـار، سیاسـت     

هـاي دربـاره    هـاي نهـادي کمـی مختلـف یـا داده      هاي آموزشی و شاخص سیاست  ،خالقیت

بنـابراین، پیشـنهاد   ها تا سالمت و آموزش و فنـاوري و نـوآوري اسـت.     وضعیت زیرساخت

ها، هر سال وضعیت کشور در استقرار  هاي اطالعاتی درباره این داده شود با تکمیل بانک می

  بنیان ارزیابی شود.  اقتصاد دانش
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  نابع  م

  فارسی -الف

ــ ــ ی،تراب ــاج یتق ــه ح ــ« ،)1388( یحســن یو فرزان ــاور یرثات ــر   يفن ــات و ارتباطــات ب اطالع

 يســاز فصــلنامه مــدل  ،»در حــال توســعه منتخــب يدر کشــورها ياقتصــاد یکپــارچگی

  .2سال سوم، شماره  ،ياقتصاد

(مجموعـه   کننده نفـت صادر ياقتصاد کالن در کشورها یریتمد«، )1388( ینشاه ،جوادي

  .ها مرکز پژوهش ی،اسالم ي، تهران، مجلس شورا»مقاالت)

هاي نظام علم  بررسی تطبیقی احکام برنامه پنجم توسعه و چالش« )،1394( احمد خدادادي،

  .هاي مجلس شوراي اسالمی ، مرکز پژوهش»و فناوري

 یبررسـ ، )1394( یزراعتکـیش و فاطمـه سـبزعل    یوسـف احمـد، احمـد داوري،    خدادادي،

تحقیقـات و فنـاوري، مرکـز     ی،، آمـوزش عـال  13کـل کشـور   1395بودجه سـال   یحهال

  .اسالمی شوراي مجلس هاي پژوهش

اقتصـاد   ینهدر زم یرانا یگاهجا یینتع« ،)1391( يانار ییبابا یرضاعل و سهند دانشور ،یرهمن دیزجی،

  .22، شماره 6دوره  ،يور بهره یریتفصلنامه مد، »منتخب يکشورها یاندر م یانبن دانش

 يبـا نقـش فنـاور    ییآشـنا  ؛38مردم در مجلـس نهـم    یندگانبا نما«، )1391( ینحس رفوگر،

  .12156مجلس، شماره مسلسل  يها ، مرکز پژوهش»اطالعات و ارتباطات در توسعه

انـداز   گزارش تحوالت اقتصاد کالن کشور و چشم ،)1394( یزير و برنامه یریتمد سازمان

  .بودجه یحهبر ال یدکابا ت 1395آن در سال 

  .کشور در امور نخبگان يراهبرد سند

   .وچهارم قانون اساسی کلی اصل چهل هاي سیاست

   .برنامه چهارم توسعه یکل هاي سیاست

  .برنامه پنجم توسعه یکل هاي سیاست

  ).1389کلی نظام اداري ( هاي سیاست

کلی نظام در امـور امنیـت فضـاي تولیـد و تبـادل اطالعـات و ارتباطـات (افتـا)          هاي سیاست

    ).ابالغی مقام معظم رهبري 29/11/1389(

ابالغـی مقـام    11/7/1377اي ( رسانی رایانه هاي اطالع کلی نظام در بخش شبکه هاي سیاست

  ).معظم رهبري
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  .، نقشه جامع علمی کشور)1389(ی عالی انقالب فرهنگ شوراي

محاسـبه   يبـرا  یـاز مـورد ن  يو راهکارها یق، ارائه برآورد دق)1392( و همکاران نوري قاضی

 یی،گـزارش نهـا   ی،طـرح پژوهشـ   ،یـران ا یناخالص داخل یدو توسعه از تول یقسهم تحق

  .یرانکشور، تهران، ا یعلم یاستس یقاتمرکز تحق

مقـاومتی، کـاهش اتکـاء بـه درآمـدهاي نفتـی: الزامـات و        اقتصـاد  «، )1395( محمـد  قاسمی

  .یئدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا ی،اقتصاد مقاومت یش، هما»ها چالش

هـا   آن یتکشور و تقو یازهاين یندر تام یو خدمات یدياز توان تول ياستفاده حداکثر قانون

  ).1391( یممستق هاي یاتقانون مال 104در امر صادرات و اصالح ماده 

  ).1371( یرانا یصنعت یقاتو مقررات موسسه استاندارد و تحق یناصالح قوان قانون

  ).1379اصالح مطبوعات ( قانون

  ).1393) (2دولت ( یاز مقررات مال یبخش یممواد به قانون تنظ یالحاق برخ قانون

  ).1388ی آزاد به اطالعات (انتشار و دسترس قانون

  .سوم، چهارم و پنجم توسعه هاي برنامه قوانین

  .کل کشور 1383بودجه سال  قانون

   .یکالکترون یعو توسعه صنا یقاتاز تحق یتصندوق حما یسسات قانون

  )1383( یکتجارت الکترون قانون

  ).1380(یخارج گذاري یهاز سرما یتو حما یقتشو قانون

  ).1386( يو عالئم تجار یصنعت هاي ثبت اختراعات، طرح قانون

  ).1388اي ( جرائم رایانه قانون

  ).1379( اي یانهرا يافزارها نرم آورندگان یداز حقوق پد یتحما قانون

  ).1389و اختراعات ( ها ينوآور سازي يو تجار بنیان دانش موسسات و ها از شرکت یتحما قانون

  ).1371( زیست یطمح يحفاظت و بهساز قانون

  .از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان یتحما قانون

  ).1394کشور ( ینظام مال يو ارتقا پذیر رقابت یدرفع موانع تول قانون

  ).1388کشور ( یشبکه مادر مخابرات ينور یبرشبکه کابل ف یرهايمس یماز حر یانتص قانون

  ).1394( یممستق هاي یاتمال قانون

  ).1386خدمات کشوري ( یریتمد قانون
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  ).1386( نمایند یم یرمجازغ هاي یتفعال يو بصر یکه در امور سمع ینحوه مجازات اشخاص قانون

  ).1382وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ( قانون

 ،»یرانفناورانه در ا ينظام نوآور يکارکردها گیري شکل یلتحل« )،1390( يمهد محمدي،

  .یئدفاع شده و منتشر نشده، دانشگاه عالمه طباطبا يرساله دکتر

هــاي  هــاي پوشــش، شــاخص بنیــان: تعریــف، حــوزه اقتصــاد دانــش« ،)1393( یعلــ مــروي،

، گـزارش منتشـر نشـده، پژوهشـکده     »ها و اثـرات کـالن اقتصـادي    گیري، سیاست اندازه

  .1393آبان  ي،مطالعات فناور

) و رشـد  ICTاطالعات و ارتباطات ( يفناور«، )1383( جهانگرد یارو اسفند یدسع مشیري،

  .19، شماره 6دوره  ،یرانا ياقتصاد يها فصلنامه پژوهش ،»یرانا ياقتصاد
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