
گاه آزاد اسالمی واحد تبرزی دانش

سیستم مدرییت دانش: انم ردس

ضرورت  اقتصاد دانش بنیان:بخش 

دکتر مسعود کارگر: انم استاد



مقدمه اقتصاد دانش بنیان

امروز،دنیایدرثروتایجادمهمعواملنوآوریودانش❖
حالدربین المللیسازمان هایوتوسعهحالدرکشورهای

دانشاقتصادبهرسیدنبرایچارچوب هاییووراهبردهاایجاد
.هستندمحور

اولمتدبسیارموضوعیبهاخیرسالهایدرمحوردانشاقتصاد❖
.استشدهتبدیلعمومیمشیخطواقتصادیتوسعهدر
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مقدمه اقتصاد دانش بنیان

:دهدیمقرارتاثیرتحترااقتصادیرشدزیردالیلبهامروزدنیایدردانشتولید❖

هبهزینهکموآساندسترسیارتباطات،واطالعاتفناوریدرپیشرفت❖
.سازدمیمیسررادانشواطالعات

منجرعلمیوفناورانهدانشانباشتبهفناورانه،وعلمیپیشرفتروزافزونسرعت❖
.شودمی
.داردهمراهبهراهاهزینهکاهشکهروزافزونجهانیرقابت❖
ردنبرآوکهشهروندانهایسلیقهتغییرودرآمدهاافزایشکناردرتقاضاتغییر❖

.طلبدمیرابیشتریدانشآنهاتقاضای

دکترمسعودکارگر       دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز: سیستم مدیریت دانش         استاد : درس 3



مقدمه

صرعدراکرومچالپرومر،پلنظیراقتصادیپردازاننظریهبیستمقرنآخردههدودر
.آیدمیشماربهثروتاصلیمنبعدانشآندرکهکردندبینیپیشرااقتصادیجدید

وتثرواصلیمنبععنوانبهدانشاست،شدهمشهوردانشعصربهکهجدیدعصردر
رعصدردانشروزافزوناهمیت.استشدهشناختهاقتصادیتولیدبرایاصلیعامل

استشدهمحوردانشاقتصادگیریشکلموجبدانایی
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ضرورت تحقق اقتصاد دانش بنیان

یران تولیدات باالی محصوالت دانش بنیان و سهم اندک آن در ا▪
ارزش افزوده باالی محصوالت دانش بنیان ▪
زیر ساخت های مناسب و فراوان در کشور ▪
جمعیت و تراکم باالی جمعیت شهر نشین ▪
جایگاه اقتصاد دانش بنیان در استقالل کشور ▪
تغییر نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی در جهان و ایران ▪
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واژه های مرتبط با تعریف اقتصاد دانش

اقتصاد مبتنی بر دانش
اقتصاد نوین

اقتصاد دانش محور
اقتصاد دانایی محور 

اقتصاد دانایی
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تعریف اقتصاد دانش

نی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی؛ اقتصاد مبت-1
تقیم بر دانش را اقتصادی معرفی می کند که به طور مس

.باشدمبتنی بر تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات
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تعریف اقتصاد دانش

سبت فاری؛ اقتصادهای مبتنی بر دانش را اقتصادهایی می داند که در آنها ن-2
شغل های دانش بر باال بوده، اطالعات به عنوان عامل تعیین کننده 

محسوب شده و سهم سرمایه های نامشهود فراتر از سرمایه های مشهود  
.می باشد

وی می گوید اقتصاد دانش به عنوان یک رشته علمی،  نباید با اقتصاد
می دانش تحقیقات اشتباه شود، زیرا تمرکز اقتصاد تحقیقات بر تولید رس

یرا همچنین نباید آن را با اقتصاد نوآوری یکسان پنداشت ز. فنی است
سازمانی تنها به مطالعه شرایط، چگونگی و اثرات تغییرات تکنولوژیکی و

، مانند اقتصاد اطالعات نیست، زیرا موضوع اقتصاد دانش. نمی پردازد
به عنوان یک کاالی اقتصادی است ( ونه اطالعات)دانش 
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تعریف اقتصاد دانش

بانک جهانی اقتصاد مبتنی بر دانش را دارای چهار محور می داند؛-3

سیستم نهادی و اقتصادی که مشوق استفاده موثر از دانش و رشد -الف
.کارآفرینی است

جمعیت تحصیل کرده، خالق و ماهر -ب
زیر ساخت اطالعاتی و ارتباطی به خوبی توسعه یافته و -ج
و یک نظام ملی نواوری موثر که رابطه دینامیکی با جهان علم و فناوری-د

.جهان کسب و کار داشته باشد
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تعریف اقتصاد دانش

اد بدون دنی کوا، استاد مدرسه اقتصاد لندن، اقتصاد مبتنی بر دانایی را اقتص
وزن می نامد، زیرا امروزه رشد اقتصادی بر حسب محصوالت سبک 

یش الکترونیکی تعریف می شود و سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب ب
از سهم سایر عوامل تولید است 
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انشتغییر اقتصاد سنتی و تبدیل آن به اقتصاد د

؛ تاکید بر روی سرمایه های فیزیکی شامل مخابرات و دیگر زیر 1960و 1950دهه های ❑
.ساخت های با مقیاس بزرگ، همچون نیروگاهها

.؛ توجه به بهبود آموزش به منظور تقویت سرمایه انسانی1980و 1970دهه های ❑

.؛ توجه به مبادله دانش، اینترنت و مالکیت معنوی2000و 1990دهه های ❑

توسط سازمان توسعه و همکاری های 1996اقتصاد دانش محور به طور منسجم و علمی در سال 
به عنوان الزام توسعه کشورهای عضو اعالم شد، که بر اساس آن، این  (OECD)اقتصادی

کلیه زیربناها و 2010کشورها متعهد شدند با طراحی و اجرای یک برنامه منسجم تا سال 
.بخشهای اجتماعی و اقتصادی خود را بر مبنای اقتصاد دانش محور طراحی نمایند
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انشتغییر اقتصاد سنتی و تبدیل آن به اقتصاد د

ی برای رتبه بندی شاخص های اقتصاد دانش محور، ماتریس ارزیاب1998بانک جهانی نیز در سال 
ای این شاخص ها بر. توسعه دانش را بر اساس شاخص های اقتصادی، علمی و اجتماعی ارائه کرد

عه سنجش میزان گسترش دانش و مقایسه کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توس
.استفاده می شود

نی بر دانش انگلستان اولین کشوری بود که به طور رسمی برنامه خود را برای ورود به اقتصاد مبت
آینده رقابتی ما؛ ایجاد » ارایه شد و در آن اعالم شد که 1998این برنامه در سال . اعالم کرد

.  «اقتصاد تحریک شونده به وسیله دانش می باشد

یادی کشورهای ز: سایر کشورهایی که برنامه های خود را برای ورود به اقتصاد دانش اعالم کردند
الند، نیوزلند، نظیر استرالیا، کانادا، چین، کره جنوبی، رومانی، لیتوانی، ارمنستان، اسکاتلند، فن

تایلند
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انشتغییر اقتصاد سنتی و تبدیل آن به اقتصاد د

انش و اقتصاد د»دکتر سید شمس الدین حسینی و چهارمحالی بیغش در مقاله خود تحت عنوان 
دانش را به با  مقایسه اقتصاد دانش با اقتصاد سنتی، ویژگیهای اقتصاد« شکاف توسعه در ایران

:شرح ذیل بیان می نمایند 
تصادی محصوالت اقتصادی با بکارگیری دانش باال تولید می شوند و دانش در ایجاد ارزش اق-1

.نقش مسلط یافته است
ی به سمت ماهیت بی وزن یا نامرئی حرکت م. اقتصاد؛ دانش بر، بی وزن و نامشهود است -2

.کند
.  ه اندمحیط های فیزیکی کسب و کار به محیط های الکترونیکی کسب و کار تبدیل شد-3
آنها مبادله دانش به عنوان ارزش و کاالی اقتصادی با گسترش شبکه های رایانه ای و در راس-4

.شبکه جهانی اینترنت به راحتی و در کمترین زمان ممکن انجام می شود
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انشتغییر اقتصاد سنتی و تبدیل آن به اقتصاد د

پس ما در حال ورود به اقتصادی هستیم 
که نیروی   محرکه آن فناوری  

و انرژی آن اطالعات 
و هدایت کننده آن دانش و آگاهی است 
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ده کشور برتر در اقتصاد دانشی
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جایگاه کشورها از نظر برخورداری از  اقتصاد دانشی 
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جایگاه ایران 

ی طبق آمارهای رسمی جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیر
سطح آمادگی فناوری، : شاخص از جمله12جهانی با حسب 

در سال... بزرگی و کشش بازار، نوآوری، وضعیت انرژی و 
است، 120باالی 2014

از  ISIحال آنکه ما در زمینه تولید علمی و میزان مقاالت 
.برخورداریم15رتبه 
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تعداد شرکت های دانش بنیان

هزار عدد و20تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست 

60می بایست به 1404تا پایان سند چشم انداز یعنی سال 
.هزار رسیده باشد

شرکت دانش بنیان در کشور 1200در حال حاضر حدود 
!وجود دارند

دکترمسعودکارگر       دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز: سیستم مدیریت دانش         استاد : درس 18



مقایسه مبنای توسعه
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توسعه مبتنی بر تولید 
(میالدی80تا 50دهه های )

توسعه مبتنی بر دانایی 
(دو دهه اخیر)

مشخصه ها

سرمایه▪

نیروی کار▪

واحدهای تولیدی و صنعتی▪

ساختارها

شهرک های صنعتی▪

مناطق ویژه اقتصادی▪

آموزشگاه های فنی و حرفه ای▪

مشخصه ها
نوآوری▪
نیروی انسانی کارآفرین▪

SMEsواحدهای تحقیق و توسعه و ▪

ساختارها

مراکز رشد و پارک های علم و فناوری▪

مناطق توسعه فناوری های نوین▪

مناطق ویژه علم و فناوری▪

دانشگاه های کارآفرین▪



عناصر توسعه مبتنی بر دانایی
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پژوهشگاه ها
پژوهشکده ها

دانش فنی

پژوهش
Research

دانشگاه ها
دانشکده ها

دانش و دانش آموخته

آموزش
Education

نهاد علمی فرهنگی

پارک های علم و فناوری

مراکز رشد فناوری

نمحصوالت و شرکت های دانش بنیا

فناوری
Technology

نهاد علمی اقتصادی



تعاریف ساده 

یک حداقل تاکنون در ایران دانش بنیان بودن  صفت عملکردی
.شرکت است نه نوع ان در قانون تجارت 

اه در ان شرکت دانش بنیان  با  یک شرکت دانشگاهی که دانشگ
.سهیم و سهامدار باشد الزاما یکی نیست

یل شرکت دانش بنیان ضرورتا توسط اعضا هیئت علمی تشک
.اشندنمی شود و دانشگاه ها یکی از مراکز ایجاد این شرکتها می ب
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تعاریف ساده 

افزایش تشویق به توسعه شرکتهای دانش بنیان  به معنای
.تعداد شرکتهای دانشگاهی دولتی نیست

دانشگاه ها می توانند در شرکتهای دانش بنیان سهیم
ود دوم باشند به شرط انکه منجر به ایحاد شرکت دولتی نش

انکه مقررات داخلی و سیاستهای داخلی  خود را نقض 
نکنند
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تعاریف ساده 

اید طرح شرکت دانش بنیان نظیر هر  فعالیت تجاری دیگر ب
انگیزه جذب منابع . کسب و کار مشخص داشته باشد 

تحقیقاتی  افتی خطرناک بر سر این مسیر است

حمایتهای  تصریح شده در کشور جهت پوشش ریسک  
.  فعالیت شرکتهای دانش بنیان  طراحی شده است 
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تعریف پارک علم و فنـاوری
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شرکتهاي خدمات
مهندسي

ساختمانهاي

چند مستاجره

شرکتهاي خدماتي

مرکز تحقيقاتي

دانشگاهي

R&D

انکوباتور

ستاد اداري 
پارک علمي

ارائه خدمات پشتيباني➢
نظارت و هدايت➢
ارائه تسهيالت قانوني➢

تبديل واحدهاي
تحقيقاتي نوپا 

(SME) ها به
موسسات توسعه 

يافته و موفق 
تحقيقاتي و اقتصادي



نخستین پارک علم و فناوری

می نخستین پارکی که از سوی همگان به عنوان پارک عل
ت شناخته شد، پارک تحقیقاتی استانفورد واقع در ایال

مطرح 1951کالیفرنیا است که اندیشه ی آن در سال 
.گردید

این پارک، زائیده ی اندیشه ی فردریک ترمن است که
.  ملقب شد"پدر بزرگ دره ی سیلیکون"بعدا به 
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میالدی70توسعه پارک ها در دهه 

لمی پارک مثلث تحقیقاتی در کارولینای شمالی، شهرک ع
تسوکوبا در ژاپن، سوفیا آنتی پلیس  در فرانسه و

پارک های علمی هریوت وات و کمبریج در انگستان از 
قدیمی ترین مکان های علمی و تکنولوژیک در سراسر

تأسیس شده 1970جهان هستند که همگی نیمه اول دهه 
.اند
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70انتهای دهه -توسعه پارک ها در دیگر نقاط جهان 

، فقط شش پروژ ه ایجاد پارک در جهان آغاز شده بود که ١٩٦0تا سال 
.پنج مورد آن به آمریکا و یک مورد آن به شوروی سابق مربوط بود

ی دانمارک و استرالیا اولین پارک های علمی خود را به ترتیب در سال ها
.  آغاز کردند١٩٦٥و ١٩٦٢

.  به این حرکت پیوستند١٩٦0کانادا، فرانسه و اسرائیل نیز در اواخر دهه 
پروژه از این نوع در هفت کشور جهان وجود داشته ١٦، ١٩70در دهه ی 

.  است
نیز به در دهه ی بعد، کشورهای بلژیک، ژاپن، کره، سوئد، تایوان و انگلیس

.دیگران پیوستند
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80انفجار رشد پارک ها در دهه 

در این دهه، تصویر جهانی . ، دهه انفجار پارک های علمی بود١٩80دهه 
.پارک های علمی در سطح جهان تغییر کرد

آمریکا از نظر تعداد پارک های علمی کماکان جایگاه خود را به عنوان 
ی فرانسه و انگلستان از کانادا پیش١٩8٣در سال . اولین کشور حفظ نمود

.گرفتند و به مقام دوم رسیدند
ام در سر انج. انگلستان توانست فرانسه را پشت سر گذارد١٩8٤در سال 

.آلمان به مقام دوم در جهان رسید١٩8٥سال 
در این واقعیات نشان می دهند که مسابقه ای برای ایجاد پارک های علمی

.جهان جریان داشته است
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توسعه پارک ها در آسیا

، دولت های آسیایی به ایجاد پارک هایی همچون هسینچو، 80در دهه 
ا دولت هنگ کنگ ب. زون گوان کون و پارک علمی سنگاپور پرداختند

ون اجرای پروژه های چندین میلیارد دالری همچون سایبرپورت و سیلیک
.دیل نمایدهاربور توانسته، این کشور را به قطب تکنولوژی های سطح باال تب
فیزیکی سنگاپور نیز با همین رویکرد به ایجاد پیشرفته ترین زیرساخت

.  پرداخته است
به ١٩88در سال ( زون گوان کون)برنامه تأسیس اولین پارک علمی چین 

، دولت پکن طرحی را به تصویب رساند که ١٩٩٩در سال . تصویب رسید
.میلیارد دالر صرف توسعه این پارک شود٢٤در ده سال آینده حدود 
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توسعه پارک ها در ایران

حث نیز با توجه به اهمیت توسعه فناوری به ب١٣78از سال های 
ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری توجه شد و اولین 

.در اصفهان راه اندازی گردید١٣7٩مرکز رشد در سال 

در همین راستا سیاست های کالن وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری نیز به ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در 

. کشور معطوف گردید
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مخاطبان پارک علم و فناوری

مؤسسات، شرکت ها و مراکز خصوصی، عمومی یا دولتی -

(R&D)واحد های تحقیق و توسعه -

شرکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی -
واحدهای اجرایی یا مدیریتی شرکت های بزرگ دارای فعالیت های مهم علمی و -

فناوری
شرکت های کوچک و متوسط که بر پایه فناوری پیشرفته شکل گرفته اند و-

شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای 
نهادهایی با اهداف رشد و گسترش علم، فناوری و نوآوری -
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تعریف  مرکز رشد فنـاوری

مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه
خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط 

کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های 
ی مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصاد

.مبتنی بر دانش و فناوری دارند، پشتیبانی می کند
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کاهش ریسک و هزینه هایمجموعه خدمات مرکز رشد، 

.به همراه داردمؤسسات نوپا را در دوران راه اندازی



مرکز رشد

مرکزی است که شرکت های نوپا و  (Incubator)مرکز رشد 
قیت تیم های کارآفرین متکی بر فناوری را در راستای اجرای موف

آمیز ایده ها و نوآوری ها و همچنین رقابت در صحنه تجارت ملی
.و جهانی حمایت می کند

د که مراکز رشد شرایطی را برای شرکت های نوپا فراهم می کنن
ی، ضمن به ثمر رسانیدن سرمایه گذاری، کاهش ریسک راه انداز

کاهش هزینه راه اندازی، توسعه کسب و کارهای اساسی و 
.دمدیریت دانش و سیستم ها در نهایت باعث رشد آنان می شو
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مرکز رشد
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صاحبان ایده، نوآوران و

تیم های کارآفرین

نشرکت های دانش بنیا

یدانش فن/ تولید محصول

دانش فنی/ فروش محصول
مرکز رشد


