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   یانبن بر اقتصاد دانش ينهاد یطمح تاثیر

 ***زاده و مهدي ابراهیم **خداپناهبهمن ، * حمید پاداش
  

  30/11/1395 پذیرش: ریختا   24/10/1394 دریافت: ریختا
  

  چکیده
  

 جهـانی  فرآیند ها و انباشت و بکارگیري دانش در فعالیت، یانکلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بن

به دنبال  یکدر مقابل اقتصاد تئوکالس ياقتصاد نهاد یاتادب یابیبا رد حاضر تحقیق. است اقتصاد شدن

بـر   ينهاد محیط تاثیر یلاست. تحل یانبن در تحقق و توسعه اقتصاد دانش ينهاد یطنقش مح یبررس

صـورت   یونیو برآورد رگرسـ  يشواهد آمار، موجود ينظر یبا استفاده از مبان یاناقتصاد دانش بن

و  یقـانون  یطمحـ ، یاسیس یطدر سه سطح مح ينهاد یطمح یلتحل، ينظر یاست. طبق مبان یرفتهپذ

مثبت و  تاثیر از یحاک، یونیبرآورد رگرس یجنتا، اساس ینشکل گرفته است. بر هم وکار کسب یطمح

) KEI( یاندر شاخص اقتصاد دانش بن ییراتبر تغ یاسیس یطو مح یقانون یطمح يها معنادار شاخص

 یممستق تاثیر، حال ینقرار نگرفته است. با ا ییدتا مورد وکار کسب یطمعنادار شاخص مح تاثیر بوده و

   است. شده ییدتا انیبر بهبود اقتصاد دانش بن ينهاد یطمح یو معنادار شاخص کل
  

  .JEL: O43 ،C82 ،B25 بنديطبقه

  . یونیبرآورد رگرس، ينهاد یطمح، یاناقتصاد دانش بن ها: کلیدواژه
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 مقدمه -1
صاد صادي هايهمكاري سازمان تعريف طبق، بنيان دانش اقت سيا اقت ، (2000) 1اقيانوسيه و آ
ق ثروت و خل، رشد يشرانپ ترينمهمو کاربرد دانش  يعتوز، يداست که در آن تول ياقتصاد
ــتيال در تمام يجادا ــنا ياش ــت. در ا يعص ــاد به تعب يناس ــازمان همكار يرنوع اقتص  هاييس

 يلدل ين. به همشوندمي بردانش يعها و صنابخش يتمام، (2000) يانوسيهو اق ياآس ياقتصاد
ون چ يناملموس هايييعموما بر دارا، شوندمي تريانمدرن که هر روزه دانش بن ياقتصادها
ـــعه متك يقتحق، ينوآور، دانش ـــده يو توس ـــعه اقتصـــاد يقطر يناند و از اش ار به ب يتوس
 . (2012، 2سليريو) آورنديم

صادهاي ص بر يانبندانش اقت ص رفتهشكل گ يو رهبر ينوآور، يقتحق، کردن يتخ
 يالعاتاط يدجد هاييها به فناورآن ياتكا يياقتصادها ينچن ياز مشخصات اصل يكياند. 
 . (2012سليريو، ) است يبا هدف عموم هايياست که از جمله فناور ICTمانند 

اي مناسب هيگذارسياست به يند خلق و توزيع دانش در يك اقتصاد دانش بنيانآفر
هاي نوآوري و رژيم نهادي نتيجه محرک يي که معموالهاســـياســـت، دولت بســـتگي دارد

ـــت ـــي حياتي را ايفا مي. بنابراين دولت(2004، 3ژل) اس چراکه خلق دانش و ، کنندها نقش
 هايهاي بازار مبتني باشد و چارچوب مناسب از محرکبر مكانيزم فقطتواند توزيع آن نمي

هاي مختلف يك اقتصـــاد هاي نهادي به منظور تســـهيل تعامل بين بخشاقتصـــادي و رژيم
 .(2012سليريو، ) ضروري است، دانش بنيان

 اعالم يآمار رسم ينآخر طبق، ياقتصاد مختلف يهانظام در دانش يتاهم باوجود
 کشور 140 يندر ب يانشاخص اقتصاد دانش بن ظاز لحا ايران رتبه، يشده توسط بانك جهان

ـــت 94جهان  ـــاد  ينهدر زم را يرانا ضـــعف وضـــوحرتبه به  اين (2015، 4نوويما) اس اقتص
وز که روز به ر الملليينب يطمح يك. در دهديکشـــورها نشـــان م يرســـا يندر ب يانبندانش
صادي و دانش قافله از جاماندن، شوديم تريرقابت ساله، آن بر مبتني اقت س ايم  بتوان که تني

 کرد.  يپوشاز آن چشم

                                                                                                                   
1- Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 

2- Schiliro 

3- Geels 

4- Knoema 
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ــازمان، (1991) 1نورث داگالسبنا به گفته  به  يرقابت هاييطدر مح بقا منظور به هاس
سرماصورت مداوم در مهارت سيار عوامل. کنندمي گذارييهها و دانش   توانندمي زيادي ب

عدم تحقق اقتصـــاد دانش در نانبتحقق و  فانقش ا ي ند.  ي يان ينا درکن  ينتراز مهم يكي م
 شنق، واقع در. اســت نهادي محيط، اقتصــادها شــدنشــدن  يانبن دانشگذار بر تاثير عوامل
ـــيار بنياندانش اقتصـــاد تحقق درها نهاد ـــت يتحائز اهم بس  ينتعامل ب يقکه از طرچرا ،اس
ـــ ينارتباط موجود ب يقاز طر و به تبع آن و نهادها يگرانباز ـــتمس ، يدولت مقامات، يدتول يس

 ها و اقتصادها تحتسازمان، هااست که عملكرد نوآورانه بنگاه يمراکز آموزش ها ودانشگاه
اند. به شده يدهتندرهم، ياندر اقتصاد دانش بن يو نهاد يفن ابعاد ،ين. بنابراگيرديقرار م تاثير

ــكل ــترک يتكامل فرآيند يك طبق، همان ش تطابق  ريكديگها معموال با و نهاد يفناور، مش
  .(2012سليريو، ) کننديم يداپ

ست تحقيق ضر بر آن ا صاد دانش بن ينهاد يطمح ينب رابطه تا حا سر يانو اقت  يا برر
 يراندر ا يانالزم جهت توسعه اقتصاد دانش بن ياصالح نهاد يبرارا آن  هايداللتو  کرده
ـــي به تحقيق دوم بخش در، بنابراين. کند يلتحل ـــينه و نظري مباني بررس  براي وجودم پيش

ـــوم بخش درپرداخت.  يمخواه ينهاد يطمح و يانبندانش اقتصـــاد  به اجمالي نگاهي، س
ــاخص  ــاخص و ياندانش بن اقتصــادش ــواهدمنظر  از يراندر ا نهادي محيط هايش  آماري ش
 خواهد شــد. ارائه هاشــاخص اين رابطه از رگرســيوني برآوردي، چهارم بخش در و انداخته
شنهاداتيو  پرداخته يريگيجهنت به، پاياني بخش در  يگذارسياست هايداللترا از منظر  پي

 . کرد يمارائه خواه

 

 نظری  مبانی -2
ـــيكي رويكرد ـــت باور اين بر نئوکالس ـــرفتپ که اس  از نوعي داراي تكنولوژيكي يهايش
 هوم نوآوري درمف، يكاقتصادي نئوکالس مكتبدر  رشد هستند. بر گذرا و ناپايدار اتتاثير
اقتصاددانان . روديشــــمار نمــــبــــ يچنــــدان مهمــــ يگربــــاز مسالهحل  ياصل هايفرآيند
ـوآوري و ماه يلتما يكنئوکالس  يهاي مفهوماز نظام يرونرا ب آن يتدارند کـه موضـوع ن
ـانهايهو نظر ـاي دهند. ا يش  ريهاي نوآوري و به قواعدي که مسيژگياقتصاددانان به و ينج

ـ و سمت و سوي آن ـازندمي ينرا مع ـدان ،س ـه چن  يكندارند. اقتصاددانان نئوکالس يعالق

                                                                                                                   
1- North 
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 يارليپارتو، س) است فناورانه قانع ييرتي فرآيند انگارانه ازو ساده يخطـ يحـداکثر بـه نگـاه
ــ يدگاهد از .(2005، 1و آرورا ــعه يكنئوکالس  مختلف ســطوح در کشــورها ياقتصــاد توس
ــعه ــرا، يدارپا و زا دورن همگرايي به گرايش در توس ــده بازار رقابت کامل و يينتع يطش  ش
 . (2007، 2آنكتاد) کشورها را خواهد داشت ينب يگردش آزاد تكنولوژ ينهمچن

ـــت که نهادها ، در مقابل ـــان داده اس ـــواهد تجربي زيادي نش مطالعات نظري و ش
ــتفاده از فناوريمي ــاحلبرگ) هاي جديد موثر واقع شــوندتوانند در خلق و اس . (2007، 3س
ي را ترويج رقابت درون صنعت، استفاده از دانش نيز هستند فرآيند کنندههايي که تسهيلنهاد
ـــندنيز مي ـــته باش ـــاد  توانند برعهده داش ـــلي اقتص و از اين طريق نوآوري را که رکن اص
  .(2012سليريو، ) تحريك کنند، بنيان استدانش

تانداردها و ارزيابيوجود نهادهايي که تنظيم ـــ هاي جديد کننده فناوريکننده اس
هاي جديد را کاهش وجود سـفارشـات نظامي که عدم قطعيت تقاضـا براي فناوري، هسـتند
ــازمان، دهدمي ــنايع و س ــير خلق دانش فني با يكديگر همكاري ارتباط بين ص ها که در مس
 هايها و موسسات تحقيقاتي و وجود قانون مالكيت فكري همگي نشانهمانند دانشگاه ،دارند
و  2005، 5؛ يونسـكو2002، 4مكي) بنيان هسـتندنهادها بر ظهور و توسـعه اقتصـاد دانش تاثير
  (.2010سليريو،

عني ي اجراي هر اســتراتژي يا ســياســتي اســت، کيفيت خوب محيط نهادي پيش نياز
ستراتژي هاسياستحتي با وجود  ن است بنيان ممكرسيدن به اقتصاد دانش، هاي مناسبو ا
بدون  به محيط نهادي امكانکه  باشـــدتوجه  به عبارتي (2008، 6والپجين و کلرو) پذير ن  .
كه اين نهادها بل، وجود نهادها به تنهايي کافي نيســت، بنيانبراي تحقق اقتصــاد دانش، ديگر

خلق  7و به زعم ديويد و فوراي (2010سليريو، ) قابل اعتماد و باثبات نيز باشند، بايستي قوي
. (2003ديويد و فراي، ) بنيان اســتاي دانشنهادهايي قابل اعتماد پيش شــرط ايجاد جامعه

شفافيت و وضوح مديريتي، بنابراين سخت، فقدان يا کمبود  ساد، گيرانهمحيط  هماهنگي ، ف

                                                                                                                   
1- Parto, Ciarli and Arora 

2- UNCTAD 

3- Sahlberg 

4- Mokyr 

5- Unisco 

6- Lepage and Kolarova 

7- David and Foray 
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ـــازمان تواند به عنوان محدوديتي براي مردم و نهادها و چارچوب قانوني مي، هاپايين بين س
ـــيدن به ـــاد دانش رس ـــتچنانچه دولتي بخواهد در ، بنيان عمل کند. پساقتص ـــياس  و هاس
ترين اولويت خود در نظر رژيم نهادي را به عنوان مهم دباي، هاي خود موفق شــوداســتراتژي
 .(2008لپجين و کلرووا، ) داشته باشد

ـــيهان از ديدگاه ـــاد دانش، (1997) ش نهادها بنيان نه تنها نيازمند وجود ارتقاي اقتص
ست شند. در واقع از آنجايي که توسعه اقتصادهاي ، ا بلكه اين نهادها بايد قوي و معتبر نيز با
 خلق نهادهاي معتبر يك، هاي انســاني مبتني اســتبنيان بر چارچوب نهادي و ســرمايهدانش
ــت. دانش و نهادها ارتباط پيش ــده اس ــادي ش ــي براي ايجاد يك چنين اقتص ــاس ــرط اس ش

شكيل ميتنگاتنگي با ي دم قطعيت ها عآن، دهندكديگر دارند. نهادها در حقيقت محيط را ت
 رآيندف همچنين رفتار و .آورندها و افراد به ارميان ميرا پايين آورده و ثبات را براي سازمان

ــيه اطمينان را براي ، (1991) کنند و به قول نورثخلق دانش را راهبري مي نهادها يك حاش
با محدود کردن گزينهکنافراد ايجاد مي ها را انتخاب از بين گزينه، هاي ممكنند. نهادها 

ــان مي ــي نهادها در جوامع و اقتصــادهابراي افراد آس ــاس ــتن عدم ، کنند. يك نقش اس کاس
 است.، قطعيت و ايجاد يك ساختار ثابت از تعامالت انساني

. داندمي يو رسم يررسمينهادي را شامل نهادهاي غ يط( مح1991) نورث داگالس
ــنت ــرما هاي فعال وفرهنگخرده، يباورهاي عموم، يهاي اجتماعس ، ياجتماع يهدر کل س
و  يهاي رسمسازمان، و مقررات ينکه قوان يدر حال هستند يررسمياز نهادهاي غ هاييمثال

ها در آن ييتوانا يزانم، نهادها يفيت. منظور از کهســتند ياز نهادهاي رســم ييهادولت مثال
 است.  ياجتماع، رفتارهاي مطلوب اقتصادي يافتنبراي انجام  يزهانگ يجادا

ـــت از2015) 1يناتانو وام يدبه زعم و نهادي محيط  ومقررات و آداب  ( عبارت اس
 دهيلشك، منظور به را سازمان وها حرفه، جوامع، اياالت در رايج هانرم تشكيل که موجود
 است عبارت نهادي محيط، . از منظري ديگرکندمي ينها تضموکارکسب وها سازمان رفتار
ــازمان ايپيچيده قوانين و هانيازمندي» از ــروع يافتبه منظور در يکه هر س  يتو حما يتمش
 (.2013، 2کندوال، شات و وي) «کند پيروي هاآن ازبايد 

                                                                                                                   
1- Wade and Swaminathan  

2- Khandelwal, Schott and Wei 
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 به هاگروه زا يبرخ منافع و يذات ينرسيا ليدل به كايآمر ينهادها که بود معتقد وبلن
 ينامرئ دست يو. ستندين همراه جامعه در موجود مسائل و يفناور با و کنندمي رييتي يکند
ــرا يبرا زين را ــنعت ديتول طيش ــارها انواع آن در که يص ــتدا وجود هايبكاريفر و انحص  ش

 :2001، راثرفورد) بود يو معتقد به تالش در جهت اصـــالحات نهاد دانســـتنمي مناســـب
175-174 .) 

از  توانرابطه محيط نهادي و اقتصــاددانش بنيان را مي مطرح شــده،عالوه بر مطالب 
المللي نيز درک کرد؛ مروري بر ادبيات اقتصاد دانش بنيان  بين هايطريق بررسي چارچوب

المللي براي شــناخت اقتصــاد دانش شــش چارچوب در ســطح بيندهد که حداقل نشــان مي
. اين کردها مالحظه توان نقش محيط نهادي را در آنها ميآنبنيان ارايه شده که با بررسي 

  ها عبارتند از:چارچوب
 (OECD) چارچوب سازمان توسعه و همكاري اقتصادي -1

ساس، OECDسازمان سعه براي خود همطالع برا شار و تو  تكنولوژي و علم هايشاخص انت
(S&T)1  م و تالش براي فراه يانبنشــروع به انجام تحقيق بر اقتصــاد دانش ، 1996در ســال

 هايد، در پروژه رشد خود هابعد OECDاست. کرده هاي مناسب براي آن آوردن شاخص
صاد دانش شتر را بنياناقت سي مورد بي  براي عوامل زا تعدادي که گرفت نتيجه و داد قرار برر
 چارچوب براي را زير عناصر، نتايج اين(. OECD, 2001) هستند مهم محوردانش اقتصاد
 :کندمي پيشنهاد محوردانش اقتصاد
ـــاد کالن باثبات و باز که بازارهاي محيط ـــ ياقتص ـــار ، دارد ياثربخش  يهافناوريانتش
ـــطح نوآوري يپرورش و ارتقا، اطالعاتي و ارتباطي ـــرمايه، س ـــرمايس  هگذاري در س
 تشويق ايجاد بنگاه. ، انساني
  2(APEC) اقيانوسيه -چارچوب سازمان اقتصادي آسيا -2

 ياننب حرکت به سمت اقتصاد دانش»بود که با عنوان  اياز پروژه يقسمت APEC چارچوب
سط در «APEC در سط هم 1999 اوا س ينتو صل . هدفيدسازمان به انجام ر پروژه  ينا يا

 ينب در انشد ثر کردن اسـتفاده و خلق و انتشـارمو يبرا يدو مف يليتحل ييمبنا يجاددر واقع ا
 رويكردي به زيادي حد تا رويكرد اين. (2000، 3کميته اقتصادي اپك) بود APEC ياعضا

                                                                                                                   
1- Science and Technology   

2- Asia-Pacific Economic Cooperation 

3- APEC Economic Committee 
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 آن ساسا بر هااز شاخص ياريبس بوده و در يهشب يانبه اقتصاد دانش بن OECDرشد  هپروژ
 انياقتصــاد دانش بن يســازمان برا ينا يســو شــده از يمعرف ياصــل عد. چهار بکندمي عمل

ارتباطات  يفناور يهاساخت يرز -3 يتوسعه منابع انسان -2 ينوآور يستمس -1عبارتند از: 
 .وکارکسب يطمح -4و اطالعات و 

 1کورت و اتكينسون چارچوب -3
ـــاخص معرفي به که ديگري چارچوب ـــاد ارزيابي براي هاييش ، اختهپرد بنيان دانش اقتص
 محققان اين. شـــد معرفي 1998 ســـال در کورت و اتكينســـون توســـط که اســـت الگويي
صاد هايشاخص عنوان به را زير هايشاخص  هايشيل -1 :اندکرده معرفي بنيان دانش اقت
 يتظرف -5و  يجيتالاقتصــاد د -4 ،ياقتصــاد ياييرقابت و پو -3 ،شــدن يجهان -2 ،دانشــي
 ( 1998اتكينسون و کورت، ) فناورانه ينوآور

 جهاني بانك چارچوب -4
ـــال  در ـــعه يدانش برا»با عنوان  ياپروژه يبانك جهان، 1999س  جريان به را «(KD2) توس

 با هرابط در کشــورها انگذارســياســت به بخشــي آگاهي قصــد کار اين انجام با که انداخت
چارچوب  .(2012، 3توکان) داشت را اقتصادي رشد در قدرتمند ابزاري عنوانبه دانش تاثير

ــامل اين برنامه ــاختاري متيير 109 ش ــت کيفي و س ــه چگونگي که اس ــورها مقايس  با ار کش
ص متيير چهار هايشاخص زير عنوان به متييرها اين و گذاردمي نمايش به يكديگر  زير ليا
 :شوندمي گرفته نظر در

 راستاي در موجود دانش از کارآمد استفاده متضمن نهادي؛ رژيم و اقتصادي محرک* 
 .است کارآفريني شكوفايي

اشتراک به جاديا تيقابل دهيد آموزش و لكردهيتحص تيجمعو منابع انساني؛  آموزش* 
 .کنديم ظحف ييباال سطح در را دانش از استفاده و يگذار
 رياس و مشاوران، هادانشگاه، هاشرکت توانديم کارآمد نوآور ستميس كي نوآوري؛ نظام* 

 يراب را يمحل يازهاين و کند منتقل يجهان رشد حال در يدانش ستميس درون به راها سازمان
 .کند ارائه يكيتكنولوژ يهاحلراه مختلف مسائل با مواجهه در نيهمچن .آورد فراهم هاآن

                                                                                                                   
1- Atkinson and Court 

2- Knowledge for Development 

3- Tocan 
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ساخت*  سترس قابل و مدرن ستميساطالعاتي؛  زير ساختيز به مربوط د  و يتاطالعا ر
ـــه به منجر توانديم يارتباطات ـــار، موثر ارتباطات ليتس ـــود اطالعات پردازش و انتش  ش
 .(2012، 1بانك جهاني)
 2(ABS) استرليا آمار اداره چارچوب -5

شينپ يبر الگوها عالوه سترال، شده يمعرف ي ا نگاه به قابل قبول ب يچارچوب يزن يااداره آمار ا
صاد يتهکم صورت گرفته در يکارها شد  پروژه ينو همچن APEC ياقت  يمعرف OECDر
و قابل اندازه يبعد محور پنج يدار، مطرح شـــد1999 ســـال الگو که در يناســـت. ا کرده
ـــت که عبارتند از:  يريگ ـــرما -2 ،ينيو کارآفر ينوآور -1اس ـــان يهس  يفناور -3 ،يانس

ده ش يابعاد معرف ينب در ي.و اقتصاد ياجتماع اتتاثير -5و  ينهزم -4 ،ارتباطات و اطالعات
ــه جز اول ــرما، ينيو کارآفر ينوآور) س ــان يهس ارتباطات و اطالعات( ابعاد  يو فناور يانس

ــل يديکل ــتند. دو بعد د ABSچارچوب  يو اص ــترب يگرهس  و نهيزم) دارند يتيجنبه حما يش
صاد ياجتماع اتتاثير سيار ابعاد از يكي، ايينه(. بعد زميو اقت سيع ب ست وبچارچ اين و  ا
باال که  ييبا کارا يو بازارها وکارکسـب يطشـرط مانند محيشو پ ايزمينهپيش عناصـر که
عد. گيرديبر مبحث شـــده را در OECDو  APEC يهاپروژه در  با که ديگر حمايتي ب
 اقتصــاد که اســت فر  اين بر مبتني، شــودمي شــناخته اقتصــاي و اجتماعي اتتاثير عنوان
 (.2002اداره آمار استراليا، ) گذاردمي تاثير جامعه و اقتصاد بر بنيان دانش
 رواردها چارچوب -6

 هايشاخص الگو اين در که است شده داده توسعه رواردها دانشگاه توسط ديگري الگوي
سترسي صادي و ايشبكه جامعه، ايشبكه يادگيري، شبكه به د  عنوان به شبكه بر مبتني اقت
 (.2000، 3الملليمرکز توسعه بين) اندشده معرفي بنيان دانش اقتصاد اصلي يهاپيشران
ـــده با  يمختلف معرف يكردهارو يك ابعاد هر (1) جدول در ـــه ش يكديگر به طور خالص
 اند.شده يسهمقا

  

                                                                                                                   
1- World Bank 

2- Australian Bureau of Statistics 

3- Center for International Development  
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 مختلف یهاچارچوب در بنیان دانش اقتصاد ابعاد :(1) جدول
 ابعاد سال/ مولف

OECD 
(1996) 

 اقتصاد محیط
 باثبات کالن

 وباز

 انتشار
ICT 

 بازارهای
 اث بخش

 و پ ورش
 جی  و

 نوآوری

 گذاریس مایه
 هس مای در

 انسانی

  شویق
 ایجاد
 بنگاه

ABS (1999) 
 و ینوآور
 ینیکارآف 

 هیس ما
 یانسان

 یفناور
 و ار باطات
 اطالعات

 نهیزم
 ات اثی 
 و یاقتصاد
 یاجتماع

- 

Atkinson and 
Court (1998) 

 یهاشغل
 یدانش

 یجهان
 شدن

 و رقابت
 ییایپو

 یاقتصاد

 اقتصاد
 تالیجید

 و ینوآور
 تیظ ف

 فناورانه
- 

APEC (2000) 
 ستمیس

 ینوآور

  وسعه
 منابع
 یانسان

 یها ساختیز
 یفناور

 و ار باطات
 اطالعات

 طیمح
 وکارکسب

  

World Bank 
(2008) 

 میرژ
 و یاقتصاد
 ینهاد

 و آموزش
 منابع
 یانسان

 ینوآور نظام
  ساختیز

 یاطالعا 
  

Harvard 
Framework 

(2000) 

 هب دست سی
 شبکه

 جامعه
 ایشبکه

 نیمبت اقتصادی
 شبکه ب 

-   

 

شاهده مي (1) همانطور که در جدول صاد دانش بنيان م شود نقش محيط نهادي در اقت
ي ارژيم اقتصـادي و نهادي و محيط زمينه، وکارکسـب محيط، با عباراتي مانند محيط کالن
 مورد توجه قرار گرفته است. 

 

 پیشینه تحقیق -3
 بنيان را درنهادي که اقتصاد دانشهاي اقتصادي و رژيم در بررسي محرک (2011) 1دبناس

ر دين نتيجه رســيد که وجود شــرايط بيان شــده به ا دهندکشــورهاي شــرق آســيا اشــاعه مي
سرمايه سنگاپور و مالزي موجب تشويق  ، (FDI) گذاري مستقيم خارجيکشورهايي چون 

                                                                                                                   
1- Debnath 
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هاي وي معتقد اســت مشــوق. هاي خصــوصــي داخلي شــده اســتگذاريو احتماال ســرمايه
نهادي  بنيان ضروري هستند. وي عوامل رژيمو رژيم نهادي براي ايجاد اقتصاد دانش دولتي

ــياي جنوب شــرقيکه در رشــد اقتصــاد دانش  را در قالب يك مدل دارند تاثير بنيان در آس
 مورد بررسي قرار داده است. 

هاي اقتصادي دهد که مشوقدو پيكان مشكي نشان مي، ((1) نمودار) در مدل دبناس
ذاري گگذاري مستقيم خارجي و تسهيل سرمايهرژيم نهادي باعث افزايش جذب سرمايهو 

ــاختداخلي مي ــعه زيرس ــوند و اين هم به نوبه خود منجر به توس ــاد دانشش يان بنهاي اقتص
سعه اوليه() . وقتي که اين جريان به خوبي کار کندشودمي صاد دانش، تو بنيان سه جزء اقت
وســعه ثانويه( ت) بنيانتعامل داشــته و در نهايت به توســعه اقتصــاد دانشتوانند با يكديگر مي

 (. 2011، دبناس) منجر شوند
 

  یانبندانش یهادر اقتصاد ینهاد یمو رژ یاقتصاد یهامشوق یمفهوم چارچوب -(1) نمودار

 
  2011دبناس،  منبع:

 
شوق (2011) دبناس صاد هادر بحث رژيم نهادي و م صادي به منظور تحقق اقت ي اقت
و سيستم قانوني کارآمد ، گو و به دور از فسادپاسخ، بخشمعتقد است دولتي اثر دانش بنيان
قانون و کيفيت مقرراتي را تضـــمين کندکه  يت از، حاکميت  يه حما يار اول  به عنوان مع
هاي دانش بنيان ضــرورتي وافر دارد. در چنين نظامي اســت که ســيســتم رقابتي وکارکســب

 هایزیرساخت توسعه

بنیاندانش اقتصاد  

 و اقتصادی هایمشوق

نهادی رژیم  

 و خارجی مستقیم گذاریس مایه جذب 

داخلی گذاریس مایه اجازه  

بنیاندانش اقتصاد  
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 پيوسته در مسيري نوآوارانه جريان خواهد داشت وکارکسب عادالنه شكل گرفته و محيط
  (.2011دبناس، )

کند بيان مي ،بنيان فنالندمحيط نهادي بر اقتصاد دانش تاثير ا بررسيب (2012) شيليرو
ـــادي دانش که بايد ـــيدن به اقتص تد و اين بنيان اتفاق بيفتيييرات نهادي متعددي براي رس
ــاز بودن حتماتيييرات  ــي رخ  نهادي به منظور کارس بايد در هر دو بخش دولتي و خصــوص

ار کرده است که با توجه به سختي ايجاد تييير در ساختدهد. او با بررسي کشور فنالند اشاره 
شخصي از انعطاف، در طول زمان شود پذيري در رژيم نهادي بايددرجه م ص تا تزريق  اد اقت

 ( 2012، سيلريو) ها با مشكلي مواجه نشودبنيان در مواجهه با عدم قطعيتدانش
ـــور  (2008) ليپيج و کوالروا جايگاه کش تان در اقتصـــاد در تحقيق خود  ـــ يارس بل

ان اند. نتايج اين تحقيق نشــبنيان در بين کشــورهاي اروپايي را مورد بررســي قرار دادهدانش
اين وضعيت  ،بنيان اروپا بود. از نظر نويسندگاندهنده موقعيت بد بليارستان در اقتصاد دانش

شدار سخت داد چندبرون، دهندهه شايند از جمله قوانين  ست ومعيار ناخو وجود ، پا گير ود
ستم اداري و سي ساد در  را  هر کدام ديگري و .. است که در اقتصاد بليارستان وجود دارد.ف

شي ميفرآيند کند و درتقويت مي صاد دان پ يوا و لکالر) شوندي تجمعي منجر به افت اقت
  .(2008، و کولبراوا

شده درباره شينه مطالعات انجام  کننده محيط نهادي بر تعيين تاثير از مباني نظري و پي
تواند بهي قوي و قابل اعتماد ميتوان چنين اســتتباط کرد رژيم نهاداقتصــاد دانش بنيان مي

ــرمايه ــاختنوبه خود باعث افزايش س ــاد هاي اقتگذاري خارجي و به تبع آن بهبود زيرس ص
نيان انش بتواند باعث توسعه اقتصاد دپذيري در رژيم نهادي نيز مي. انعطافشوددانش بنيان 

  .شود
 

 تحقیق مفهومی چارچوب -4
نيان آيد که هر تحليلي از اقتصاد دانش بميو پيشينه مطالعات موجود چنين بر از مباني نظري

ست ستلزم تحليل محيط نهادي آن ا شوري م محيط نهادي را با اتكا ، در اين مقاله .در هر ک
 کنيم:تقسيم ميبه صورت زير به سه دسته « 1شاخص نوآوري جهاني»به 
 

                                                                                                                   
1- The Global Innovation Index 
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 ینهاد یطمح هایشاخص -(2) جدول

 نهادی محیط شاخص زی  نهادی محیط شاخص

 سیاسی محیط
 سیاسی ثبات

 دولت اث بخشی

 قانونی محیط
 مق را ی کیفیت

 قانون حاکمیت
 اخ اج هزینه

 وکارکسب محیط
 وکارکسب یک ش وع سهولت
 ورشکستگی فصل و حل

 مالیات پ داخت سهولت
  (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2015) منبع:           
 

قات عث از تحقي باني نظري منب عات هب اگر م طال ـــويژه م ناس، (2012) يليروش  دب
جه مي در نظر بگيريم را (2008) و کوالروا يپيجل، (2011) مه اين به اين نتي که ه ـــيم  رس

ـــاد دانش بنيانکننده محيط نهادي در مطالعات بر نقش تعيين ـــعه اقتص اند. کيد کردهتا توس
ـــاخص نوآوري جهاني() در تجزيه و تحليل محيط نهادي همچنين ـــه ، ذيل ش آن را به س

ــياســي ــيم  وکارکســب قانوني و، محيط س  اقتصــاد ايران را بر آن و محيط نهادي کردهتقس
تحقيق  هوميتوان چارچوب مفرسد ميبه نظر مي، ترتيب به ايناساس بررسي خواهيم کرد. 

 کرد.ترسيم  (2) نمودارصورت  را به
 

 یق حق یمفهوم چارچوب -(2) نمودار

 
 منبع: محقق ساخته

قانونی محیط  

 

نهادی محیط  

سیاسی محیط  

کسب محیط

 وکار

 دانش اقتصاد

 بنیان
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 يطشــاخص مح يرمتشــكل از ســه ز ينهاد يطشــاخص مح، چارچوب مفهومي طبق
سي؛س سب يطو مح يقانون يطمح يا ستق وکارک ست که ارتباط م شدن  يانبا دانش بن يميا
 .ذکر شده است (3) در جدول نهادي محيط هايشاخص عملياتي تعريفاقتصاد دارد.  يك

 

 نهادی محیط های ع یف عملیا ی شاخص -(3) جدول

 منبع تعریف زیرشاخص

 یاسیثبات س
 فقدانو 

 خشونت

نظام  حکومت و کی یاحتمال س نگون انگ یخشونت ب فقدانو  یاسیثبات س
سیس شونت یابزارها ای ی قانونیغ ط قاز  یا ست زیآمخ  نیا بحث عمده. ا

 .است خشونت و مسی  ور به م بوط شاخص

. Ernst & Hart, 

2007 

 یاث بخش
 دولت

 تیصاااالح، یب وک اسااا تیفیک، یخدمات عموم تیفیک، شااااخص نیدر ا
مدنظ   یاسیس یاز فشارها یشه  خدماتاستقالل  زانیو م یشه  حکم انان

و ، یو دولت یعموم یهایمشاااخط یو اج ا نی دو تیفیک نیاسااات. همچن
 رد شاخص نیا در دارد هاسیاست نیکه دولت در ب اب  ا یاعتبار  عهد زانیم

  دیگیم ق ار یابیارز کانون

Kaufmann, raay, 
amd Lob, 2002 

 
 تیفیک

 مق رات
 

 یموارد و یبانک ستمیس ب  نظارت، هامتیق کنت ل مفهوم، یمق ا  تیفیک در
 مد ارت ج  وسعه منظور به وکارکسب صاحبان ب  فشار لی حم عدم لیقب از

در  دولت تیقابل، شااااخص نیمنظور از ا گ ید یعبار  به،  دیگیم ق ار نظ 
ست یو اج ا نی دو ست ش  یو مق را  هاسیا سبب گ ست که  ضورا  و ح
  د.شویم یخصوص بخش تیفعال

 (ADA, 2011) 
Kaufmann, Kraay, 

and Lob, 2002 

 تیحاکم
 قانون

ندیواقع جامعه کی در نیقوان زانیم چه  ا نکهیا  هاآن یاج ا به  وانیم و ا
 یاج ا ژهیوبه شاخص نیا در. شودیم یابیارز شاخص نیا با داشت نانیاطم

 یاث بخش، زیآمخشونت  یو غ زیآمخشونت یهاج ماحتمال وقوع ، ق اردادها
 جامعه مدنظ  است. کیدر ، ییعملک د محاکم قضا ینیبشیپ تیو قابل

Kaufmann, Kraay, 
and Lob, 2002 

 اخ اج نهیهز
 نیا که آنجا ژهیو به  دیگمی اندازه را اسااتخدام نیقوان، وکارکسااب سااهولت

 از متشااکل شاااخص نیا. گذاردمی اث  کارگ ان اخ اج و اسااتخدام ب  نیقوان
 اخ اج نهیهز و اشتغال یچسبندگ شاخص است؛ شاخص  یز چند

World bank,2013 
 

 سهولت
 ش وع
 وکارکسب

کار وکسب یاندازراه یسخت ایسهولت  یچگونگ Doing Business یهاشاخص
ورد و م یکوچک و متوسط ب رس یهاوکارکسب طهیدر ح یمحل نانیکارآف  یرا ب ا
و مق رات را در طول عم   نیقوان  ییو  غ یگذارشااخص اث  نی. ادهدیق ار م لی حل

سب کی ش وع یهاش کت در حوزه سب جواز اخذ، وکارک شت اک، ک  ثبت، ب ق ا
 ب ون  جارت، اتیمال پ داخت، تیمالک حقوق از تیحما، اعتبار افتیدر، هاییدارا
 .کارکنان استخدام و  عارضات حل، ق اردادها عقد، یم ز
 ازیامت نیا، یالدیم2015 سااال یجهان بانک وکارکسااب سااهولت گزارش در

سبه  زین گانه 189 یاقتصادها یب ا زی( نDTF) م ز  ا فاصله ست.  شدهمحا ا
 نیبهت  یعملک د ه  کشااور با کشااور دارا انیفاصااله م، م ز  ا فاصااله ازیامت

. اسااات 100  ا 0از  یازیبازه امت. گذاردیم شینما بهعملک د در ه  مولفه را 
 کشااور  ا کشااور آن فاصااله، باشااد    کینزد 100 به یکشااور ازیامت چه ه 
 .بود خواهد کمت  مولفه ه  در عملک د نیبهت  یدارا

World Bank, 2015 
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  -(3) جدولادامه 

 منبع تعریف زیرشاخص

 سهولت
 پ داخت
 مالیات

 ولط در دیبا متوسط ش کت کی که یاجبار سهم وها اتیمالوکار کسب سهولت
 راها اتیمال پ داخت در یتی یمد بار نیهمچن. دهدمی گزارش را بپ دازد سال کی

 دولت ط ف از که است ییهااتیمال همه شاملها اتیمال نیا. دینمامی ی یگ اندازه
 .شودمی لی حم

ست؛ شاخص  یز سه یدارا شاخص نیا  کل ات، زمان، ن خیمال یهاپ داخت ا
، یپ داخت یهااتیمال کل  عداد کننده منعکس اتیمال پ داخت شااااخص. اتیمال

 سال نیدوم طول در  یگ در یهاسازمان  عداد و پ داخت یپ داخت، ف اوان روش
ست اتیعمل ات، یمال کل ن خ. شودمی ثبت سال ه  در ساعات حسب ب .زمان ا

 اتیعمل سال نیدوم طول دروکار کسب  وسط پ داخت قابل اتیمال مقدار، مقدار
 .شودمی انیب ی جار یسودها از سهم صورت به که کندمی سنجش را

World bank,2013 

 فصل و حل
 ورشکستگی

سب سهولت ستگ اقدامات یامدهایپ و نهیزمان، هزوکار ک شک  مطالعه را یور
 ن خ و نهیزمان، هز: است شاخص  یز سه از متشکل شاخص نیا لذا. کندمی
 بصااورت اقدامات نهیهز. شااودمی حساااب ساااالنه صااورت به زمان. یابیباز

 صااورت به یابیباز ن خ. شااودمی محاساابه مسااتغالت ارزش از یدرصااد
 یورشااکسااتگ اقدامات در دهندگان اعتبار یبازپ داخت دالر ه  از ییهاساانت
 .شودمی محاسبه

World bank,2013 

 

 ایران در بنیان دانش محیط نهادی و اقتصاد -4-1
بنيان در سطح جهاني آماري حاکي از آن است که وضعيت کشور در اقتصاد دانششواهد 

وي هاي ارائه شده از سبنديدر جايگاه مناسبي قرار ندارد و نگاهي به وضعيت ايران در رتبه
 (.(4) جدول) بوده است 2012ايران در سال  94بانك جهاني حاکي از رتبه 

 
 آن ارکان و بنیاندانش اقتصاد شاخص -(4) جدول

 در ر به
 جهان

  غیی )
 جایگاه
 به نسبت
 سال
2008) 

 کشور

شاخص اقتصاد 
 (KEI) دانشی

نهادی و  رژیم
انگیزش 
 اقتصادی

 آموزش نوآوری
فناوری 
 اطالعات

2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 

 5.48 3.02 3.89 4.61 3.02 5.02 1.18 0.73 3.39 3.91 ای ان 94( 0) 

 knoema, 2015: منبع
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ذکر اين نكته ضروري است که در اين رابطه مطالعاتي نيز در داخل کشور صورت 
بنيان گرفته که در برخي مواقع بهبود نســبي و البته مقطعي که کشــور در زمينه اقتصــاد دانش

اند و برعكس برخي هاي توســـعه نســـبت دادهداشـــته اســـت را به عملكرد دولت در برنامه
با  (1392) انتظاري و محجوب ،اند. به عنوان مثالييد نكردهتا مطالعات نيز چنين بهبودي را
ــان مطالعه وضــعيت اقتصــاد دانش ــياي غربي و خاورميانه نش ــورهاي منطقه آس بنيان در کش

داشــته که با يك رتبه  1995را در ســال  هجدهمدهد که ايران در بين اين کشــورها رتبه مي
 قرار گرفته بود.  هفدعندر جايگاه  2000افزايش در سال 

نيز با مقايســه امتياز و رتبه کشــورهاي منطقه خاورميانه و  (2015) مهرآرا و رضــايي
ســعي دارند که نشــان دهند عملكرد ايران در ، هاي بانك جهانيبر اســاس داده غرب آســيا
ــماقتصــاد دانش ــيدن به چش ــتاي رس ــند چگونه بوده اســت 1404انداز بنيان در راس . طبق س

ــم ــياي جنوب ، ايران به جايگاه اول اقتصــادي 1404انداز چش علمي و فناوري در منطقه آس
. (1382، مجلس شواري اسالمي) بايد برسد خاورميانه و آسياي ميانه(، قفقاز، شامل) غربي

سال شان دادند که ايران در بين  ضايي ن دو رتبه ارتقا يافته و  2007 تا 2000هاي مهرآرا و ر
منطقه رســيده بود. اين در حالي اســت که رتبه ايران از ســال چهاردهم به  شــانزدهماز مقام 
ـــت و در همان مقام  2012 تا 2007 قرار دارد. البته در اين مدت  چهاردهمتيييري نكرده اس

ز به اقتصاد انداچشم كه سندها با بيان اينفت داشته است. آنجايگاه ا هفترتبه جهاني ايران 
ــتبنيان اهميت ويژهدانش ــماذعان کرده، اي داده اس خود به  1404انداز اند که ايران از چش

 دور افتاده است. 
به داده بانك جهاني که مهرآرا و رضـــايي )با توجه  فاده 2015هاي  ـــت ( از آن اس

ـــط انتظاري و محجوب )هاي بهاند و همچنين، دادهکرده ـــت آمده توس توان ( مي1392دس
صي در آينده به چه  شته و در نقطه زماني خا شان داد که ايران در گذر زمان چه تيييري دا ن

ــيد. ــماره  جايگاهي خواهد رس ــاس خط (3) نمودار ش روند نمايي تيييرات رتبه ايران بر اس
شان ميداده ضايي و انتظاري و محجوب را ن در  دهد. با توجه به اين نمودارهاي مهرآرا و ر
ـــال  ـــاس دادهرتبه ايران بر 1404يا همان افق  2025س هاي انتظاري و محجوب به فر  اس

ثابت بودن محيط اول يا دوم در منطقه آســياي جنوب غربي و خاورميانه خواهد بود. حال با 
ودن و با فر  ثابت ب که برگرفته از بانك جهاني اســت هاي مهرآرا و رضــاييتوجه به داده
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منطقه  14يا  13ها روند نمايي دادهبا توجه خط 1404يا افق  2025سال  رتبه ايران در، محيط
 نهايت يك جايگاه بهبود خواهد يافت.در رتبه ايران  ،خواهد بود. به بيان ديگر

 
 بنیان ای ان در منطقهروند نمایی  غیی ات ر به اقتصاد دانشخط -(3) نمودار

 
 منبع: محقق ساخته

 
ايم اين است که عملكرد اقتصاد ايران در حوزه دانش اينجا دريافته تا نكته مهمي که

راســتا نبوده و هنوز بخش مهمي از داليل ضــعف علمكرد ها همو برنامه هاســياســتبنيان با 
صلي و کليدي را  ست که داليل ا ست. ادعاي تحقيق آن ا شده ا کشور در اين حوزه تبيين ن

ــاييمي ــناس ــور  توان در عوامل محيط نهادي ش ــاد دانش بنيان کش کرد. هر تحليلي از اقتص
شاخص ست؛ در اينجا از  ستلزم تحليل محيط نهادي آن ا ستفاده م هاي محيط نهادي مورد ا

ـــاخص نوآوري جهاني»در  ـــتفاده مي« 1ش ـــاس اس ايران در ميان  ،گزارشاين کنيم. بر اس
 Cornell) قرار گرفته اســت 106از نظر نوآوري در رتبه  2015کشــور دنيا در ســال 141

University, INSEAD, and WIPO, 2015)  . 
سال  سي  2015رتبه ايران در  سيا ست که  141از بين  125براي محيط  کشور بوده ا

رتبه کشــور در  .ت اســتبراي اثر بخشــي دول 112براي ثبات ســياســي و  128ميانگين رتبه 
براي حاکميت  123، براي کيفيت مقرراتي 137است که از ميانگين رتبه  125محيط قانوني 
شده بر ميزان پرداختي به فردبراي  106قانون و  ساس  اخراج  شكيل ي تحقوق هفتگميزان ا
براي  53است که از ترکيب رتبه  93نيز رتبه کشور  وکارکسب در بخش محيط .شده است

                                                                                                                   
1- The Global Innovation Index 
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براي ســهولت در  98براي حل و فصــل ورشــكســتگي و  119، وکارکســب ولت انجامســه
ست شده ا شكيل   ,Cornell University, INSEAD, and WIPO) پرداخت ماليات ت

2015) . 
 

 های محیط نهادی ای ان: ر به شاخص و زی  شاخص5جدول 

 رتبه جهانی امتیاز شاخص و زیر شاخص محیط نهادی
 125 27.7 محیط سیاسی
 128 32.8 ثبات سیاسی

 112 22.6 اث بخشی دولت
 125 42.4 محیط قانونی

 137 7.9 کیفیت مق را ی
 123 21.5 حاکمیت قانون
 106 23.1 هزینه اخ اج

 93 62.8 وکارکسب محیط
 53 89.4 وکارکسب سهولت ش وع یک

 119 32.4 حل و فصل ورشکستگی
 98 66.8 سهولت پ داخت مالیات

 (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2015)منبع:             
 

تيييرات ( 4) نمودار، به منظور درک روند تيييرات نهادي در گذر زمان براي ايران
به نمايش گذاشته است. همانطور که مشاهده  2015 تا 2012هاي رتبه ايران را در طول سال

ساير کشورهاي جهان تييير چنداني پيدا نميمي سبت به  بته تيييرات کند. الشود رتبه ايران ن
سال  سال  2014 تا 2012رتبه ايران از  ست حال اين که براي  شته ا رتبه  2015روند منفي دا

 ,Cornell University) مثبت کرده اســـتايران بهبود يافته و در نتيجه روند تيييرات را 

INSEAD, and WIPO, 2013; 2014; 2015; INSEAD and WIPO, 2012) . 
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 روند  غیی ات ر به ای ان در محیط نهادی در بین کشورهای جهان -(4) نمودار

 
 

در ادامه به صـــورت اجمالي  مطرح شـــدههاي محيط نهادي برخي از زير شـــاخص
شاخص بحث قرار مورد ضعيت ايران در اين زير سي گردفته و و ها در گذر زمان مورد برر
 گيرد.قرار مي
 

 محيط سياسي
شاخص محيط سياسي از دو زيرشاخص ثبات سياسي و فقدان خشونت و همچنين اثربخشي 

سال  تا 2012شود. روند تييير شاخص کيفيت محيط سياسي ايران از سال دولت تشكيل مي
شان مي ((5) نمودار) 2015 ستن شته ا سي بهبود دا سيا شاخص محيط   دهد رتبه ايران در 

(Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2013; 2014; 2015; INSEAD 

and WIPO, 2012) . 
 

 های آنروند  غیی ات ر به ای ان در شاخص محیط سیاسی و زی شاخص -(5) نمودار
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شاخص سال اخير در زير سي عملكرد ايران طي چهار  سيا ( حاکي از (5) نمودار) ثبات 
يك  (5) بدتر شدن رتبه ايران در گذر زمان است. روند زير شاخص اثربخشي دولت در نمودار

دهد. اين بهبود به قدري بوده که عملكرد ضعيف بهبود را براي رتبه ايران در طول زمان نشان مي
ز لحاظ ه تيييرات رتبه ايران ااست به طوري ک کردهايران در زيرشاخص ثبات سياسي را خنثي 

 دهد. يك روند مثبتي را در طول زمان نشان مي، شاخص محيط سياسي
 

 محيط قانوني
حاکميت قانون و هزينه اخراج شـــكل ، محيط قانوني از ســـه زيرشـــاخص کيفيت مقرراتي

گيرد. وضعيت رتبه ايران از لحاظ اين شاخص در طول چهار سال اخير در مجموع يك مي
 دهد. البته در هر زير شـــاخص روند بهبود رتبه ايراننشـــان مي (6) مثبتي را در نمودارروند 
ستمتفاوت   ;Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2013; 2014) بوده ا

2015; INSEAD and WIPO, 2012). 
 

 های آنروند  غیی ات ر به ای ان در شاخص محیط قانونی و زی شاخص -(6) نمودار

 
 

يك  ،كه ايران در بين چند کشــور آخر در رتبه بندي قرار داردبا اين (6) نمودار طبق
ه ايران در روند بهبود رتبدهد. روند مثبتي را در بهبود زير شاخص کيفيت مقرراتي نشان مي

شاخص حاکميت قانون ستمنفي  (6) در نمودار، زير  شواري ا شاخص د . روند بهبود زير 
سال ، اما منفي بوده 2014 تا 2012هاي سالاخراج براي ايران در  اين زيرشاخص  2015در 

 بهبود يافته و يك روند مثبتي را به خود گرفته است. 
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 وکارمحيط کسب
ـــب ـــاخص محيط کس ـــعيت با اين وکار براي ايرانش ـــاخص قبلي وض ـــبت به دو ش كه نس

سب شان ميمنا ت رتبه در نهاي ستبه دليل روند منفي که در پيش گرفته ا اما، دهدتري را ن
شروع محيط نهادي ايران را پايين سهولت  شاخص  سه زير شاخص از  تر خواهد آورد. اين 

ســهولت پرداخت ماليات تشــكيل ، فصــل ورشــكســتگيوســهولت حل، وکاريك کســب
ــود. نمودارمي ــب (7) ش ــاخص محيط کس ــان روند منفي بهبود رتبه ايران در ش وکار را نش
هدمي  ;Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2013; 2014; 2015) د

INSEAD and WIPO, 2012) . 
 

 های آنروند  غیی ات ر به ای ان در شاخص محیط سیاسی و زی  شاخص -(7) نمودار

 
 

، (7) طبق نمودار، وکارکسـب رتبه ايران از لحاظ زيرشـاخص سـهولت شـروع يك
دهد. تيييرات مثبت نشان مي 2014 تا 2012هاي يك روند منفي بسيار شديد را در بين سال

 2014هاي بانك جهاني از سال شناسي محاسبه شاخصدليل تيييرات در روشه ب 2015سال 
، وفصل ورشكستگيبه بعد بوده است و خاص کشور ايران نيست. زيرشاخص سهولت حل

شان ميرتبه سب را براي ايران در طول زمان ن سيار نامنا تبه بهبود ر دهد. همچنين روندهاي ب
ست. سهولت پرداخت ماليات  ايران در اين زيرشاخص نيز منفي ا رتبه ايران در زيرشاخص 

 دهد. يك روند منفي در طول زمان را نشان مي، 5بنا به نمودار ، نيز
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 روش تحقیق -5
ـــت که در گام اول اثر کلي ، هدف عملياتي پژوهش طبق چارچوب مفهومي فوق اين اس

ـــاد دانشمحيط نهادي بر  ـــاخص اقتص ـــنجيده و در گام دومش اثر هر يك از ، بنيان را س
به  بنيانهاي محيط نهادي را بر آن برآورد کنيم. اگر محيط نهادي و اقتصـــاد دانشمولفه

شود صلي پژوهش در نظر گرفته  سازه ا ضيه، عنوان دو  صلي و فرعي پژوهش را به فر هاي ا
 ( خواهند بود.6) صورت جدول

 

 پژوهش ف عی و اصلی ف ضیات -(6) جدول

 بنیاندانش بهبود اقتصاد ب  معناداری و مستقیم طور به نهادی محیط بهبود(: Ha) اصلی ف ضیه 1
 .دارد  اثی 

 آن انیبناقتصاد دانش، کشوری در ه  سیاسی محیط بهبود  قویت و با(: Hb1) 1 ف عی ف ضیه 2
 .یافت خواهد بهبود کشور

ست این ب  انتظار(: Hb2) 2 ف عی ف ضیه 3  بهبود کشور یک در سیاسی محیط قدر چه ه  که ا
 .کند بهبود پیدا نیز کشور آن یانبناقتصاد دانش، یابد

د اقتصا شاخص یابدبهبود  یکشور یک در وکارکسب محیط چقدر ه (: Hb3) 3 ف عی ف ضیه 4
 .یابدمی نیز بهبود یانبندانش

 

شاخص شور را از منظر  هاي محيط نهادي حاکماکنون که  صاد دانش بنيان ک بر اقت
عوامل ، يتجرب ال پاسخ داد که از نظروبايد به اين سکرديم هاي آمار توصيفي ارائه شاخص

شواهدآماري ، محيط نهادي شده، با توجه به  شاخصمطرح  هاي اقتصاد دانش بنيان چگونه 
ـــران يا بازدارنده تحقق و هاي نهادي ديگر، مولفه دهد. به عبارتقرار مي تاثير را تحت پيش

صاددانش بنيان کدامند و چگونه مي سعه اقت ستوان از داللتتو ستي آن براي تو سيا عه هاي 
 .اقتصاد دانش بنيان در ايران بهره برد
ـــتفاده از روش حداقل مربعات جزئي در اين بخش از تحقيق به دنبال  (1PLS) با اس

ي اقتصاددانش بنيان هاو شاخص مطرح شدهبرآوردي تجربي از رابطه عوامل محيط نهادي 
واند ت( محيط نهادي متيير مسـتقلي اسـت که مي، )بر اسـاس مباني نظريهسـتيم. بنا به فر 
حيط نهادي و هاي مرتبط به مبگذارد. داده تاثير عنوان متيير وابستهبنيان بهروي اقتصاد دانش
ـــاد دانش ـــدهاقتص ـــر ش ـــاخص، هانيبانك ج بنيان ازطريق آمارهاي منتش  هاي در قالب ش

                                                                                                                   
1- Partial Least Squares    
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 (GII 
 KAMو  1

 135شــده اســت. کشــورهاي منتخب مورد مطالعه مشــتمل بر ( گردآوري2
 کشور هستند. 

 

 هایافته -6
ستفاده سيون ا سته از تحليل رگر ستقل در پيش بيني متيير واب سهم متييرهاي م  جهت تعيين 

ـــيون هدف پيشمي ـــود. در تحليل رگرس ـــته با توجه به تيييراتبيني تيييرات متيير ش  وابس
ــيون چند متييره ــتفاده از رگرس ــت. با اس ــتقل اس خطي  تواند رابطهمحقق مي، متييرهاي مس

که کند اي مطالعه اي از متييرهاي مستقل با يك متيير وابسته را به شيوهموجود بين مجموعه
ظه قرار بگي، در آن قل نيز مورد مالح ـــت هاي مس مابين متيير فروابط موجود في  ه رد. وظي

 ات رگرسيون چند متييره اين است که به تبيين واريانس متيير وابسته کمك کند و اين وظيفه
ـــارکت متييرها ـــتقل() حدودي از طريق مش در اين واريانس به انجام ، دو يا چند متيير مس

ـــيون چند متييره براي مطالعهمي ـــند. تحليل رگرس ـــتقل در متاثير رس تيير ات چند متيير مس
وابســته کامال مناســب اســت. نتايج آخرين مرحله روش رگرســيون چندگانه در نرم افزار 

SPSS  ارائه شده است. (9) ( تا7) هايجدولدر 
 

 مدل نتایج خالصه -(7) جدول

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
متغی  وابسته: 

 ندانش بنیا اقتصاد
.621/0* 385/0 371/0 2.47101 

 سیاسی محیط و قانونی ، محیطوکارکسب محیط: بینپیش متغی های* 

 
 *ANOVAآزمون  یجنتا -(8) جدول

 معناداری F آماره مجذورات میانگین Df مجذورات مجموع مدل

 000** 27.375 167.148 3 501.443 رگ سیون

   6.106 131 799.872 اخالل جمله

    134 1301.314 کل

                                                                                                                   
1- Global Innovation Index 

2- Knowledge Assessment Methodology  
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 رگ سیون ض ایب -(9) جدول

 مدل

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients آماره t معناداری 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 متغی 
 :وابسته
 اقتصاد
 دانش
 بنیان

C 2.240 615/0 - 3.645 000/0 

 001/0 3.333 268/0 640/0 2.135 سیاسی محیط

 000/0 5.413 437/0 544/0 2.946 قانونی محیط

 970/0 -038/0 -003/0 145/0 -006/0 وکارکسب محیط

 
 :هستند تفسير قابل زير شرح به مدل برآورد از ناشي نتايج

س نتايج*  س يبرا يونآزمون رگر ض يبرر صل يهفر ستقيم رتاثي» يعني، پژوهش ينا ياول و ا  و م
نا هادي محيط دارمع ياندانش اقتصــــاد بهبود بر ن كا، «بن ناداري از يتح  Anova آزمون مع
(000/0=sig) .بارت به طه اين بودن خطي ،ديگر ع نابراين. دارد راب جه با و ب يب به تو  ضـــر

 مورد پژوهش اول فرضـــيه، (268/0=بتا ضـــريب) متيير دو اين بين رمعنادا و مثبت همبســـتگي
 کرد ادعا توانمي، ( 2R=385/0) آماره به توجه با و بنابراين .شــودمي قرار يديتا و بوده بانييپشــت
 متيير تيييرات يرتاث تحت، (بنيان دانش اقتصاد يعني) وابسته متيير تيييرات از درصد 38 تقريبا که

 .دارد قرار، (نهادي محيط يعني ) مستقل
 ياسيس طيمثبت و معنادار مح تاثير» بر يمبن يقتحق اول يفرع يهفرض يبرا يآمار بررسي* 
شان «کشور آن ياناقتصاد دانش بن کشور بر هر  و بوده يخط رابطه يك، رابطه که دهديم ن

ست/ 05 از تر کوچك معناداري ضريب سي محيط تاثير و، (sig=001/0) ا  بر کشورها سيا
صاد ست مثبت آن بنيان دانش اقت ضيه بنابراين .(268/0=بتا ضريب) ا  مورد نيز فرعي دوم فر
 .شودمي ئيدتا و بوده پشتيباني
 بر شـــورهاک قانوني محيط معنادار و مثبت تاثير» مربوط به يزن پژوهش يدوم فرع فرضـــيه* 

 5/0 يرز يبا توجه به ســطح معنادار يهفرضــ ينا  شــد که درمي «بنيان دانش اقتصــاد توســعه
 با همچنين. شودمي ئيدتا متيير دو اين بين خطي رابطه، Anova (000/0=sig) آزمون يبرا
ــريب به توجه ــتگي ض ــر) متييرها بين معنادار و مثبت همبس مثبت و  تاثير، /(437بتا=  يبض
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 يرفتهپذ هيقرار گرفته و فرضــ يدئتا مورد يانبن توســعه اقتصــاد دانش بر يقانون يطمعنادار مح
 شود.مي
 اقتصاد بر ورهاکش وکارکسب محيط معنادار و مثبت تاثير»که  يقتحق يسوم فرع يهفرض* 
يان دانش تاها آن «بن به ن جه  با تو ، Anova (970/0=sig) آزمون يجرا عنوان کرده بود 
-003/0=بتا ضريب) موجود شواهد و آمار به توجه با شده آشكار ما بر رابطه بودن غيرخطي

 اداقتص توسعه بر کشورها وکارکسب محيط معنادار و مثبت ثيرتا اثبات براي کافي داليل (
شتيباني مورد نظر مورد فرضيه بنابراين، ندارد وجودها آن بنيان دانش مي رد و رفتهنگ قرار پ
 .شود

 
 هاف ضیه آزمون نتایج -(10) جدول

 یهف ض
 ض یب
 معناداری

 t آماره
 /رد ایید

 /.(05 معناداریسطح )
 طور به نهادی محیط بهبود(: Ha) اصااالی ف ضااایه
  اثی  انبنیدانش بهبود اقتصاااد ب  معناداری و مسااتقیم

 .دارد

  ارید 3.645 000/0

(: با  قویت و بهبود محیط Hb1) 1ف ضاایه ف عی 
آن  یانبناقتصاااد دانش، ساایاساای در ه  کشااوری
 کشور بهبود خواهد یافت.

  ایید 3.333 001/0

ضیه ف عی  ست که ه  Hb2) 2ف  (: انتظار ب  این ا
 ،چه قدر محیط ساایاساای در یک کشااور بهبود یابد

 کشور نیز بهبود پیدا کند.آن  یانبناقتصاد دانش

  ارید 5.413 000/0

 (: ه  چقاادر محیطHb3) 3ف ضااایااه ف عی 
در یک کشااوری بهبود یابد شاااخص  وکارکسااب

 یابد.یان نیز بهبود میبناقتصاد دانش

 رد -038/0 970/0

 

 مباحثه و گیرینتیجه -7

ــتمل بر محيط) محيط نهادي تاثير هدف اصــلي اين تحقيق بود که ــب مش محيط  ،وکارکس
سي  صاد را برر شدن اقت سي( بر دانش بنيان  سيا ستاکندقانوني و محيط  ضمن  ،. در اين را

ي محيط هاتحليلي اجمالي از زيرشاخص، اشاره به مباني نظري و پيشينه مطالعات انجام شده
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ــد) نهادي ــاخص نوآوري جهاني( انجام ش ــاس مدل مفهومي  مبتني بر متدولوژي ش و بر اس
ــاد دانش بنيان  ،تحقيق ــي رابطه بين محيط نهادي و اقتص ــيوني جهت بررس برآوردي رگرس
  .شدارايه 

ه بهاي محيط ســياســي و محيط قانوني شــاخصنتايج تحقيق حاکي از آن اســت که 
ناداري طور ياندانش اقتصــــاد بر مع ندمي تاثير بن ما گذار  حيطم تاثير، يقتحق ينا در ا
سب صاد بر وکارک به  ينهاد يطحم تاثير، حال اين با. نگرفت قرار ييدتا مورد بنيان دانش اقت
 قرار گرفته است. ييدتا مورد يانبر اقتصاد دانش بن کل شاخص يك مثابه

 يپيجل، (2011) دبناس، (2012) يليروش مطالعات نتايج با تحقيق از آمده دستهب نتايج
وجه تمايز نتايج اين تحقيق نسبت به تحقيقات گذشته اين ( سازگار است. 2008) و کوالروا

شين  ست که مطالعات پي شاخص کلي محيط نهادي را مورد بررسي قرار داده بودند و  تنهاا
 ي نهادي نپرداخته بودند. هاها و زيرشاخصمستقل هر يك از مولفه تاثير به

شت که  دباي، بندي کليدر يك جمع صادتحليل عملكرد اذعان دا در نيان بدانش اقت
رابطه دهد. توســـعه را ارائه  مقتضـــي براي نيل به يچارچوب نهادي قادر اســـت راهكارهاي

ه داللت بر آن دارد کي نهاداصــالحات در محيط و  توســعه اقتصــاد دانش بنيانمتقابل ميان 
 محيط سـياسـي و البته و محيطحضـور نهادهاي با کيفيت در جامعه و نيز وجود کارآيي در 

 اثرگذار است. مبتني بر دانش  توسعه اقتصاديبر تحقق و  قانوني آن
 

 منابع

 فارسی -الف
شاد چهاربند ف. و  سعه مبتن ياندازهاو چشمها چالش» ،(1390) يمومنفر در  ييبر دانا يتو
 .107-75، يرشد و توسعه اقتصاد يهاپژوهش ،«يهآموزش پا يه: نگاه از زاويرانا
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