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The current research aims to have a future study and scenario analysis of the synthetic 
indicators of the knowledge-based economy following the cross-impact analysis. First, 
the key components are identified and analyzed, and then the general scenarios of the 
knowledge-based economy in Iran are suggested. The study borrows the norm par-
adigm and planning through allegiance approach of the higher-documents. The per-
spective is the 2025 document. The data were collected from the literature, and the 
questionnaire of the national and international researchers analyzed via the hierarchical 
system and the MIC MAC diagram. The findings of the cross-impact analysis showed 
that 14 key components out of the 32 had the most effect on the knowledge-based econ-
omy. These components were influential in conceptualizing the scenarios. The knowl-
edge-based indicators include: 1. The share of exporting advanced technology from 
industrial productions, 2. the established commercial marks and brands, 3. the share of 
exporting IT products out of the total exportation of products and services, and 4. the 
royalty and license expenses.
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اقتصــاد  ترکیبــی  شــاخص های  ســناریوپردازی  و  آینده پژوهــی  حاضــر  پژوهــش  هــدف 
ــایی  ــه شناس ــدا ب ــت. ابت ــناریوپردازی اس ــع و س ــرات متقاط ــل اث ــۀ روش تحلی ــان برپای دانش بنی
ــاد  ــش روی اقتص ــدۀ پی ــناریوهای عم ــپس س ــه و س ــدی پرداخت ــران کلی ــل پیش ــل عوام و تحلی
دانش بنیــان در ایــران تدویــن شــد. چارچــوب نظــری ایــن تحقیــق، پارادایــم هنجــاری و 
برنامه ریــزی بــا رویکــرد وفادارانــه بــه اســناد باالدســتی اســت. افــق زمانــی تحقیــق حاضــر ســال 
ــش نامه  ــق و پرس ــینه های تحقی ــتفاده از پیش ــا اس ــق ب ــۀ تحقی ــای اولی ــت. داده ه 1404ش اس
ــودار  ــله مراتبی و نم ــل سلس ــتفاده از تحلی ــا اس ــع آوری و ب ــی جم ــی و بین الملل ــان مل از محقق
ــی  ــع حاک ــرات متقاط ــل تأثی ــری روش تحلی ــج به کارگی ــد. نتای ــل ش ــه  و تحلی MIC MAC تجزی
ــر  ــترین تأثی ــده بیش ــی ودوگانۀ شناسایی ش ــل س ــان عوام ــدی از می ــل کلی ــه 14 عام ــود ک از آن ب
ــی  ــۀ اصل ــل پای ــوان عوام ــل به عن ــن عوام ــت. ای ــد داش ــان خواه ــاد دانش بنی ــدۀ اقتص را در آین
ــامل 1.  ــان ش ــع دانش بنی ــاخص های صنای ــت. ش ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــی م در سناریونویس
ســهم صــادرات فنــاوری پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی، 2. تعــداد مارک هــا و برندهــای تجــاری 
ثبت شــده، 3. ســهم صــادرات محصــوالت فنــاوری اطالعــات از کل صــادرات کاال و خدمــات، 4. 

هزینه هــای لیسانســی و رویالتــی، مهم تریــن عوامــل کلیــدی شناسایی شــده بودنــد.
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1. مقدمه 
ــر  ــر در دیگ ــًا تغیی ــاوری و متعاقب ــرات فن ــد. تغیی ــوع می پیوندن ــریع تری به وق ــد س ــا رش ــرات ب ــروزه تغیی ام
جنبه هــای زندگــی، افزایــش روزافــزون وابســتگی متقابــل کشــورها و ملــل، تمرکززدایــی جوامــع و نهادهــای 
ــه  ــزون ب ــل روزاف ــت، تمای ــه اس ــتری یافت ــتاب بیش ــات ش ــاوری اطالع ــترش فن ــل گس ــه به دلی ــود ک موج
ــزوم  ــر، ل ــل دیگ ــیاری عوام ــی و بس ــی و فرهنگ ــی، قوم ــای مل ــظ ویژگی ه ــراه حف ــدن به هم ــی  ش جهان
درک بهتــر تغییــرات و آینــده را بــرای دولت هــا، کســب وکار ها، ســازمان ها و مــردم ایجــاب می کنــد. 
آینــده اساســًا قریــن بــا عــدم قطعیــت اســت. بــا ایــن  همــه، آثــار و رگه هایــی از اطالعــات و واقعیــات کــه 
ــًا  ــه آینــده باشــند. ادامــۀ »تصمیم گیــری صرف ــد، می تواننــد رهنمــون مــا ب ریشــه در گذشــته و حــال دارن
چندیــن آینــدۀ محتمــل براســاس تجــارب گذشــته«، غفلــت از رصــد تغییــرات آتــی را درپــی خواهــد داشــت 
ــدم  ــدۀ ع ــی توجیه کنن ــرای بعض ــده ب ــه در آین ــت نهفت ــدم قطعی ــد. ع ــد ش ــه رو خواه ــی روب ــا تلخ کام و ب
ــرای عــده ای دیگــر منبعــی گران بهــا از فرصت هــا. انســان همــواره براســاس  ــان اســت و ب دوراندیشــی آن
کشــش درونــی، شــیفتۀ کشــف آینــده و رمزگشــایی از آن بــوده اســت. ایــن پرســش ها کــه »آینــده چگونــه 
قابــل پیش بینــی شــده اســت؟« و »آیــا آینــده تــداوم حــال و گذشــته خواهــد بــود؟« تاکنــون چالــش عمــدۀ 
ــا شــرایط زمانــی و مکانــی،  ــزان متناســب ب ــوده و در ایــن مــدت، برنامه ری ــران ب ــزان و مدی فکــری برنامه ری
ــۀ تحلیــل روندهــای  ــًا برپای ــد کــه عمدت ــه کار برده ان ــه مســائل آینــده ب رویکردهــای مختلفــی در نگــرش ب
ــجم  ــده و غیرمنس ــات پراکن ــی ادبی ــم آینده پژوه ــت. عل ــوده اس ــود ب ــع موج ــد وض ــۀ رون ــته و ادام گذش
درخصــوص برنامه ریــزی بــرای آینــده را بــه علــم مــدّون بــا اصــول و مبانــی متقــن تبدیــل کــرده کــه وظیفــۀ 
آن عالوه بــر تحلیــل روندهــای گذشــته، کشــف، ابــداع و ارزیابــی آینده هــای ممکــن، محتمــل و مطلــوب 
اســت. بنابــر اعتقــاد هــوور1 )2009(، بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع محیطــی و عــدم اطمینــان حاصــل از 
ــی، بیــش  از  ــی آت ــا تغییــرات احتمال ــه ب ــرای مقابل ــزی اســتراتژیک و آینده پژوهــی ب آن، ضــرورت برنامه ری
پیــش آشــکار می گــردد. بنابــر نظــر کورنیــش2 )2007(، شــیوۀ طراحــی سیاســت های روز براســاس بینــش 
ــگاری به معنــای  ــه مهــارت و عــزم فــراوان نیــاز دارد. آینده ن و درک مــا از تهدیدهــا و فرصت هــای آینــده، ب
ــن  ــۀ ای ــدت ازجمل ــدت و بلندم ــم اندازهای میان م ــاخت چش ــرای س ــارکتی ب ــامانمند و مش ــدی س فراین

مهارت هاســت.  

از  اســت؛  داشــته  متعــددی  افت وخیزهــای  ایــران  کشــور  تاریــخ  طــول  در  برنامه ریــزی  تفکــر 
ــن برنامه هــای یک ســاله، پنج ســاله  ــا تدوی ــرای دوره هــای کوتاه مــدت ت ــزی تخصیــص بودجــه ب برنامه ری
ــنتی  ــدگاه س ــز از دی ــزی نی ــر برنامه ری ــان، تفک ــن می ــاله. در ای ــق بیست س ــرای اف ــرزمین ب ــش س و آمای
ــای  ــت. در برنامه ریزی ه ــه اس ــا یافت ــتراتژیک ارتق ــر اس ــه تفک ــت ب ــتراتژیک و درنهای ــزی اس ــه برنامه ری ب
ــه  ــًا ب ــده عمدت ــای آین ــده و در برنامه ریزی ه ــه می ش ــته تکی ــای گذش ــل داده ه ــر تحلی ــًا  ب ــنتی، عمدت س
ادامــه دادن روندهــا و گرایش هــا بســنده می شــده اســت؛ امــا امــروز تفکــر برنامه ریــزی، مهم تــر از 

1. Hoover 
2. Cornish
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ــده  ــوزه، آین ــن ح ــمندان ای ــر اندیش ــد. از نظ ــه می کن ــی تکی ــات آینده پژوه ــر مطالع ــال، ب ــته و ح گذش
ــران  ــا گذشــته و حــال باشــد و لزومــًا ادامــۀ روندهــای گذشــته نباشــد. در ای ــد کامــاًل متفــاوت ب می توان
پــس از نزدیــک بــه 60 ســال برنامه ریزی هــای بلندمــدت توســعه، در اوایــل دهــۀ 2000م بــا بهره گیــری 
ــور  ــوب کش ــدۀ مطل ــیم آین ــرای ترس ــی ب ــت گذاری کالن، تالش های ــن سیاس ــای نوی ــم و ابزاره از مفاهی
ــال  ــران در س ــالمی ای ــوری اس ــم انداز جمه ــند چش ــالغ س ــن و اب ــه اش تدوی ــه نتیج ــت ک ــورت پذیرف ص
ــاط  ــایی نق ــه شناس ــوط ب ــم انداز من ــند چش ــن س ــدرج در ای ــای من ــه آرمان ه ــتیابی ب ــت. دس 1404 اس
ــال  ــران در س ــم انداز ای ــند چش ــت. س ــداف اس ــق آن اه ــرای تحق ــیر راه ب ــن مس ــت و تعیی ــی عزیم اصل
ــی و  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــاوری، اقتص ــۀ فن ــای پنج گان ــده در حوزه ه ــای تقویت ش ــا معیاره 1404 ب
ــند  ــت. س ــده اس ــوی آین ــران به س ــور ای ــازمان های کش ــی س ــیر تمام ــن در مس ــی روش ــی راهنمای فرهنگ
ــرای توســعه را به نمایــش  ــن کشــور ب ــران اهــداف و راهبردهــای بلندمــدت ای چشــم انداز بیست ســالۀ ای
ــان  ــرفت دانش بنی ــور را پیش ــعۀ کش ــی توس ــرد اصل ــی راهب ــور ضمن ــند به ط ــن س ــد 3 ای ــذارد. بن می گ
قــرار داده اســت؛ به طــوری  کــه بــا پیگیــری ایــن راهبــرد، اقتصــاد ایــران بایــد در ســال 1404 بــه اقتصــاد 
ــه اقتصــاد دانش بنیــان  ــران در راه رســیدن ب ــر بنــد 7 ســند یادشــده، ای ــل شــود. بناب دانش بنیــان تبدی
بایــد بــا کشــورهای آســیای جنــوب غربــی )شــامل آســیای غربــی و قفقــاز( رقابــت کنــد و در مــدت 20 
ــه  ــعه را ب ــم توس ــۀ پنج ــران برنام ــان، ای ــعۀ دانش بنی ــیر توس ــرد. در مس ــی بگی ــا پیش ــام آن ه ــال از تم س
ــتلزم  ــش مس ــاد دان ــناخت اقتص ــذا ش ــت. ل ــعه اس ــم توس ــۀ شش ــرای برنام ــال اج ــته و درح ــرا گذاش اج

ــت.  ــرد آن اس ــری عملک اندازه گی

از آنجــا کــه بخــش عمــده ای از محصــوالت، ســتانده ها و پیامدهــای اقتصــاد دانــش کیفــی، ناملموس و 
غیربــازاری اســت، بــا شــاخص های مرســوم ارزش افــزودۀ مالــی و بهــره وری نمی تــوان به درســتی عملکــرد 
ــرد  ــری عملک ــرای اندازه گی ــان ب ــت گذاران و محقق ــن سیاس ــرد؛ بنابرای ــری ک ــش را اندازه گی ــاد دان اقتص
اقتصــاد دانــش از نمایــه یــا شــاخص ترکیبــی اســتفاده می کننــد. منظــور از شــاخص ترکیبــی کّمیتی اســت 
ــت  ــاری به دس ــی و آم ــای ریاض ــتفاده از فرمول ه ــا اس ــر ب ــا یکدیگ ــرد ب ــاخص منف ــد ش ــب چن ــه از ترکی ک
می آیــد. ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی )OECD( )2008( اذعــان می کنــد شــاخص های مرکــب 
ــاوری،  ــات و فن ــی، تحقیق ــوزش عال ــای آم ــرد فعالیت ه ــۀ عملک ــری یک پارچ ــزایی در اندازه گی ــش بس نق
سیاســت گذاری و نظــارت بــر اجــرای سیاســت ها دارنــد. ایــن شــاخص ها نقــش صریحــی در شــکل دادن 
ــایی  ــاص، شناس ــات خ ــه موضوع ــا ب ــه آن ه ــب توج ــق جل ــت گذاران از طری ــری سیاس ــوب فک ــه چارچ ب
ــد.  ــازی می کنن ــا ب ــت ها و رتبه بندی ه ــت سیاس ــن اولوی ــک در تعیی ــبی و کم ــای نس ــا و عملکرده رونده

.).ibid( ــت ــر اس ــردم راحت ت ــانه ها و م ــت گذاران، رس ــرای سیاس ــب ب ــاخص مرک ــیر ش ــالوه تفس به ع

بنابرایــن هــدف مقالــۀ حاضــر در ابتــدا ســاخت شــاخص ترکیبــی بــرای اقتصــاد دانش بنیــان 
ــن  ــرات متقاطــع ای ــا اســتفاده از روش تلفیقــی ســناریوپردازی و تحلیــل اث ــران اســت و ســپس ب در ای
تحقیــق، چارچــوب  پیشــینۀ  براســاس  ابتــدا  راســتا  ایــن  در  آینده نــگاری می شــوند.  شــاخص ها 
ــده  ــاخته ش ــی« س ــاخص ترکیب ــش »ش ــاد دان ــش و کل اقتص ــاد دان ــرای اقتص ــدی ب ــی جدی مفهوم
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اســت. داده هــای مــورد نیــاز بــرای محاســبۀ ایــن شــاخص ها از منابــع بین المللــی ازجملــه وب ســایت 
یونســکو، بانــک جهانــی و دیده بــان جهانــی کارآفرینــی اســتخراج شــده اســت. بــرای تعییــن اهمیــت 
شــاخص های انفــرادی در هریــک از »شــاخص های ترکیبــی مؤلفه هــا« و تعییــن اهمیــت مؤلفه هــا 
شــده  اســتفاده  سلســله مراتبی  تحلیــل  فراینــد  تکنیــک  از  دانــش  اقتصــاد  ترکیبــی  شــاخص  در 
ــق  ــی و 12 محق ــق داخل ــی از 10 محق ــا نظرخواه ــور ب ــن منظ ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــای م ــت. داده ه اس
ــده  ــای شناسایی ش ــت. مؤلفه ه ــده اس ــت  آم ــان به دس ــاد دانش بنی ــات اقتص ــال در مطالع ــی فع خارج
ــا  ــاخص ها، ب ــن ش ــبۀ ای ــس از محاس ــد. پ ــل ش ــع تحلی ــرات متقاط ــس اث ــذاری در ماتری ــور اثرگ به منظ
اســتفاده از تکنیــک دلفــی ســناریوهای پیــِش روی اقتصــاد دانش بنیــان در ایــران تدویــن و ســناریوها 

ــد. ــل ش تحلی

2. پیشینۀ تحقیق 
باجزیکــووا ، ســاجگالیکووا، ووجــکا و پوالکــوا3 )2014( بــه بررســی تغییــرات دینامیــک در اقتصــاد مبتنــی بــر 
ــا  ــت نوآوری ه ــان داد کاربس ــج نش ــد. نتای ــلواکی پرداختن ــط در اس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــش در ش دان
ــازده  ــر ب ــو4 )2016( تأثی ــان و چ ــی، ه ــود. ل ــان می ش ــاد دانش بنی ــد اقتص ــب رش ــرکت ها موج ــن ش در ای
ــاز  ــد. براســاس یافته هــای ایــن تحقیــق، ب ــر دانــش را بررســی کردن اطالعــات دولتــی در اقتصــاد مبتنــی ب
بــودن داده هــای دولتــی بــه شــکل گیری پایگاه هــای دانــش در یــک کشــور تأثیــر می گــذارد و ســطح 
ــر رقابــت جهانــی آن کشــور تأثیــر مثبــت می گــذارد. ال شــامی، لطفــی، کلمــن و  ــه یــک کشــور ب دانش پای
ــی  ــبکه های دانش ــر ش ــی ب ــاد مبتن ــی اقتص ــی ترکیب ــی پیش بین ــه بررس ــی ب ــتال5 )2015( در پژوهش دوس
پرداختنــد. ایــن محققــان بــا توجــه بــه مدل هــای رگرســیون چندگانــۀ خطــی و شــبکه های عصبــی مصنوعــی 
ــازمان های  ــش س ــدی دان ــاگیس6 )2018( پیکره بن ــه و تس ــک  وائ ــری، م ــد. مج ــی زدن ــه پیش بین ــت ب دس
کوچــک و متوســط و دانــش فشــرده در یــک اقتصــاد درحــال  توســعه: دیــدگاه مبتنــی بــر دانــش بین المللــی 
ــرا7  ــی و فری ــرا، جالل ــس، فری ــد. کارایانی ــرار دادن ــود ق ــی خ ــوع بررس ــی را موض ــارت بین الملل ــۀ تج در زمین
)2018( تأثیــر تصمیم گیری هــای چندمعیــاره در اقتصادهــای مبتنــی بــر دانــش را واکاوی کردند. اســتیفان8 
ــر چابکــی ســازمانی پرداخــت، نتایــج  ــر دانــش ب ــه بررســی تأثیــر اقتصــاد مبتنــی ب )2015( در پژوهشــی ب
نشــان داد کــه توانایــی اســتفاده و ایجــاد فرصت هــا در محیــط متغیــر، ویژگی هــای ســازمانی چابــک اســت. 
از آنجایــی  کــه توانایــی بــر دانــش مبتنــی بــر انباشــت و توســعه در ســازمان از راه هــای توســعۀ اقتصــاد مبتنــی 

3. Bajzikova, Sajgalikova, Wojcak & Polakova 
4. Lee, Ham & Choi
5. Al Shami, Lotfi, Coleman & Dostál
6. Mejri, MacVaugh & Tsagdis
7. Carayannis, Ferreira, Jalali & Ferreira
8. Stefan
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ــر دانــش اســت، بایــد چابکــی ســازمانی را افزایــش دهــد. ســاندک و فتیــور9 )2011( و دوراک10 )2010(  ب
بــه بررســی تحلیــل اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش بــر توســعۀ اقتصــادی در کشــورهای اتحادیــۀ اروپــا پرداختنــد. 
ــادی  ــای اقتص ــوزش، رژیم ه ــوآوری، آم ــات و ن ــان )ابداع ــاد دانش بنی ــای اقتص ــان داد محوره ــج نش نتای
و نهــادی و زیرســاخت های اطالعاتــی( تأثیــر مثبــت در رشــد و توســعۀ اقتصــادی دارنــد. لیســبون11 
)2010( روش هــای افزایــش تحــول جامعــۀ مبتنــی بــر دانــش را مطــرح کــرد و طــرح جدیــدی به نــام »اروپــا 
ــرد ــی ک ــت، معرف ــده اس ــا در دورۀ آین ــۀ اروپ ــادی اتحادی ــرفت اقتص ــای پیش ــامل برنامه ه ــه ش  2020« را ک

.)cited Ribeiro-Soriano, McDowell & Kraus, 2019( 

در بررســی پیشــینۀ مطالعاتــی مربــوط بــه موضــوع اقتصــاد دانش بنیــان، پژوهشــی کــه بــر آینده نــگاری 
شــاخص های ترکیبــی اقتصــاد دانش بنیــان در ایــران متمرکــز شــده باشــد، مشــاهده نشــد؛ لــذا پژوهــش 
حاضــر از نظــر موضوعــی در جامعــۀ مــورد مطالعــه و همچنیــن روش تحقیقــی کــه بــرای نیــل بــه اهــداف 

پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار داده، دارای نــوآوری اســت.

3. مبانی نظری
گودیــن12 )2003( معتقــد اســت اقتصــاد دانــش مفهوم جدیدی اســت و ظهــور آن بــه دهــۀ 1960م برمی گردد.  
از ایــن  رو بحــث اندازه گیــری عملکــرد آن ســابقۀ بلنــدی نــدارد؛ امــا بحــث اندازه گیــری متغیرهــا و مؤلفه هــای 
آن در کشــورهای پیشــرفته بیــش از 150 ســال پیشــینه دارد. از اواخــر قــرن نوزدهــم، محققــان آمارهایــی را در 
رابطــه بــا نهاده هــا و ســتانده های علــم و فنــاوری گــردآوری  کردنــد؛ امــا دولــت ایــاالت  متحــدۀ امریــکا بــرای 
اولیــن  بــار در دهــۀ 1930م بــه فکــر اندازه گیــری فعالیت هــای علــم و فنــاوری افتــاد و فعالیت هایــی را در ایــن 
زمینــه آغــاز کــرد کــه بــه تأســیس »بنیــاد علمــی علــم« منجــر شــد. در دهــۀ 1950م، »بنیــاد ملــی علــم« ایــاالت 
 متحــدۀ امریــکا کوشــش های رســمی خــود را بــرای اندازه گیــری فعالیت هــای علمــی آغــاز کــرد. تالش هــای 
ایــن ســازمان بعــد از 20 ســال بــه نتیجــه رســید و توانســت »شــاخص های علــم« را در ســال 1973م منتشــر 
کنــد. از آن زمــان بــه بعــد نهضــت اندازه گیــری آمــوزش، علــم و فنــاوری بــه راه افتــاد. ســازمان های بین المللــی 
رهبــران ایــن نهضــت بوده انــد. امــروزه بــر محــور یونســکو، بانــک جهانــی، ســازمان همکاری هــای اقتصــادی 
ــرای  ــان جهانــی کارآفرینــی، سیاســت گذاران و کارشناســان کشــورهای پیشــرفته پیوســته ب و توســعه و دیده ب
اندازه گیــری پیشــرفت علــم و فنــاوری می کوشــند و ســالیانه ده هــا گــزارش در ایــن زمینــه منتشــر می  کننــد. 
ــت  ــادی اس ــور اقتص ــاد دانش مح ــادی )OECD( )2008(، اقتص ــعۀ اقتص ــکاری و توس ــازمان هم ــر س از نظ
ــاد  ــد. در اقتص ــه باش ــرار گرفت ــات ق ــش و اطالع ــرف دان ــع و مص ــد، توزی ــاس تولی ــتقیم براس ــور مس ــه به ط ک
ــن  ــاس ای ــت. براس ــام فعالیت هاس ــتغال در تم ــروت و اش ــاد ث ــد، ایج ــی رش ــرک اصل ــش مح ــور، دان دانش مح

9. Sundac & Fatur
10. Dworak
11. Lisbon
12. Godin
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تعریــف، اقتصــاد دانش محــور تنهــا بــه تعــداد محــدودی صنایــع مبتنــی بــر فنــاوری بســیار پیشــرفته وابســته 
نیســت؛ بلکــه در ایــن نــوع اقتصــاد تمــام فعالیت هــای اقتصــادی به شــکلی بــر دانــش متکــی اســت؛ حتــی 
ــورد  ــش م ــن دان ــوند. همچنی ــده می ش ــی خوان ــاد قدیم ــه اقتص ــاورزی ک ــدن و کش ــر مع ــی نظی فعالیت های
نیــاز بــرای ســاختن اقتصــاد دانش محــور فقــط از نــوع فنــاوری محــض نیســت و دانــش فرهنگــی، اجتماعــی 
ــر پایه هــای  ــد اقتصــاد دانش محــور ب ــرد. دالمــن و اندرســون13 )2000( معتقدن ــز دربرمی گی و مدیریتــی را نی
انقــالب دانــش شــکل گرفتــه اســت. انقــالب دانــش متأثــر از چندیــن عامــل اســت کــه عبارت انــد از: افزایــش 
ــای  ــترش فناوری ه ــعه و گس ــال، توس ــازی و انتق ــات، ذخیره س ــز اطالع ــش آنالی ــده، افزای ــش کدبندی ش دان
 ،GDP نــو، افزایــش اهمیــت دانــش و مهــارت نیــروی کار، افزایــش اهمیــت ابداعــات و کارایــی در رقابــت و رشــد
افزایــش ســرمایه گذاری غیرملمــوس، جهانــی  شــدن و رقابــت شــدید و گســترش تجــارت جهانــی. ســازمان 
ــد  ــادی می دان ــان را اقتص ــاد دانش بنی ــیه )APEC( )2000( اقتص ــیا و اقیانوس ــادی آس ــای اقتص همکاری ه
ــام  ــتغال در تم ــاد اش ــروت و ایج ــق ث ــد، خل ــران رش ــن پیش ــش مهم تری ــرد دان ــع و کارب ــد، توزی ــه در آن تولی ک
صنایــع اســت. طبــق تعریــف بانــک جهانــی14 )1998ـ1999(، اقتصــاد دانش بنیــان شــامل چهــار رکــن اصلی 
ــوآوری و  ــع انســانی، نظــام کارای ن رژیم هــای اقتصــادی و نهــادی )نظــام انگیزشــی(، آمــوزش و توســعۀ مناب

اختراعــات و زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت. 

3ـ1. سناریونویسی 
سناریونویســی بعــد از بحــران دهــۀ 1970م و بــا درك پیچیده تــر شــدن جهــان و ازبیــن رفتــن قطعیت هــا، 
عمومیــت بیشــتری یافتــه اســت. پــس از بحــران انــرژی در ســال 1973م و درپــی اســتفادۀ موفقیت آمیــز 
ــه ایــن بحــران کــرد، روش  ــر ب شــرکت شــل از سناریونویســی کــه ایــن شــرکت را قــادر بــه پاســخ گویی مؤث
ــت  ــل اس ــن دلی ــه ای ــن روش ب ــزون از ای ــتفادۀ روزاف ــت. اس ــرار گرف ــترده ای ق ــتقبال گس ــورد اس ــور م مذک
ــوص  ــن درخص ــای جایگزی ــد و بینش ه ــر می گیرن ــی را درنظ ــان واقع ــای جه ــناریوها پیچیدگی ه ــه س ک
ــن  ــی ممک ــر آینده های ــناریوها تصاوی ــد. س ــی می کنن ــا بازنمای ــی از رویداده ــی منطق ــا ترتیب ــده را ب آین
هســتند کــه ترتیــب منطقــی رویدادهــا را نشــان می دهنــد. ونــدل بــل، آینده پــژوه معــروف، معتقــد اســت 
آدمــی و عالقــه بــه آگاهــی از فــردا یــا فرداهــای خویــش از ابتــدا همــزاد هــم بوده انــد. وی بیــان می کنــد 
آینده پژوهــی مشــتمل بــر مجموعــۀ تالش هایــی اســت کــه بــا اســتفاده از تجزیــه  و تحلیــل منابــع، 
ــردازد.  ــا می پ ــرای آن ه ــزی ب ــوه و برنامه ری ــای بالق ــم آینده ه ــه تجس ــات، ب ــا ثب ــر ی ــل تغیی ــا و عوام الگوه
آینده پژوهــی همچنیــن نشــان می دهــد چگونــه از دل تغییــرات )تغییــر نکــردن( »امــروز« واقعیــت »فــردا« 
تولــد می یابــد و درصــدد شــکل دادن بــه آینــده ای اســت کــه مــورد نظــر و مطلــوب برنامه ریــزان آن باشــد؛ 
بــه دیگــر ســخن، ســاختن آینــده به گونــه ای کــه مطلــوب و دلخــواه اســت )Bell, 2008(. گلــن و گــوردن15 
ــت؛  ــم اس ــه تصمی ــل ب ــی متمای ــات آینده پژوه ــد: مطالع ــف کرده ان ــن تعری ــی را چنی )2003( آینده پژوه

13. Dahlman & Anderson
14. World Bank
15. Glenn & Gordon
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یعنــی به دنبــال معرفــی و توصیــف نیروهــای جدیــدی اســت کــه بایــد به منظــور گرفتــن تصمیمــات 
هوشــمندانه درک شــوند. رونــی16 )2010( معتقــد اســت مطالعــات بــا مضمــون آینده پژوهــی اغلــب 
به منظــور جمــع آوری شــواهدی در فراینــد برنامه ریــزی اســتراتژیک انجــام می شــود. پیتــر شــوارتز17 
ــرده  ــف ک ــر توصی ــرح زی ــه ش ــناریو را ب ــۀ س ــزی برپای ــای برنامه ری ــری گام ه ــر دورنگ ــاب هن )1996( در کت

اســت:

گام اول: شناخت موضوع و تصمیم اصلی؛

گام دوم: فهرست عوامل کلیدی توسعۀ مناطق؛

گام سوم: شناسایی پیشران های کلیدی؛

گام چهارم: طبقه بندی براساس اهمیت و عدم قطعیت؛

گام پنجم: شناسایی عدم قطعیت های بحرانی؛

گام ششم: تدوین سناریوها؛

گام هفتم: تحلیل پیامدها و نتایج هر سناریو؛

گام هشتم: انتخاب نشانگرهای راهبردی. 

3ـ2. شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان
شــاخص هایی کــه امــروزه بــرای اندازه گیــری فعالیت هــای علــم و فنــاوری در کشــورهای پیشــرفته 
ــکاری  ــازمان هم ــده و س ــاالت  متح ــم ای ــی عل ــاد مل ــع بنی ــد، از دو منب ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
معتقدنــد   )2017( مک گــوون18  و  مــک آدام  گالبریــس،  می شــوند.  اســتخراج  توســعه  و  اقتصــادی 
ــم  ــرای اندازه گیــری عل ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه در ســال 1983م شــاخص هایی را ب
و فنــاوری تدویــن کــرد و در ســال 1988م شــاخص های اصلــی علــم و فنــاوری را جایگزیــن آن هــا نمــود. 
بنابــر برنامــۀ توســعۀ ملــل متحــد19 در ســال 2001م، شــاخص های انفــرادی مؤلفه هــای اقتصــاد دانــش 
تصویــر روشــنی از وضعیــت پیشــرفت آن در یــک کشــور در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر ارائــه نمی دهنــد 
)UNDP, 2001(. یکــی از ایــن شــاخص ها نمایــۀ پیشــرفت فنــاوری برنامــۀ توســعۀ ملــل متحــد در ســال 
2001 اســت. معروف تریــن شــاخص های ترکیبــی مؤلفه هــای اقتصــاد دانــش عبارت انــد از: نمایــۀ 

16. Roney
17. Schwartz
18. Galbraith, McAdam Woods & McGowan
19. UNDP
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علــم و فنــاوری از دی ول20 و دیگــران )2011(؛ شــاخص های ترکیبــی مدیریــت کیفیــت آموزشــی از 
ــا 22 )2011(؛  ــو و رومری ــگاه از بنیت ــت دانش ــیابی کیفی ــی ارزش ــاخص ترکیب ــت21 )2008(؛ ش کان پی نی
شــاخص ترکیبــی ارزشــیابی کیفیــت دانشــگاه از موریــاس23 و دیگــران )2007(؛ شــاخص ترکیبــی 

ــران )2011(. ــن24 و دیگ ــش از فای ــال دان انتق

ــل  ــری و تحلی ــور اندازه گی ــع به منظ ــوی جام ــل 8 الگ ــا، حداق ــی مؤلفه ه ــاخص های ترکیب ــر ش عالوه ب
اقتصــاد دانش بنیــان بــه شــرح جــدول زیــر ارائــه شــده اســت: 

بــا توجــه بــه جــدول 1 و گزارش هــای دیده بــان جهانــی کارآفرینــی25 در ســال 2017م، شــاخص های 
ترکیبــی ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر اســت:

جدول 1. الگوهای جامع اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان

مؤلفهسالمحققنام الگو

OECD-1996 ،فناوری اطالعات و ارتباطات، نوآوری و انتشار فناوری، سرمایۀ انسانی
خالقیت اقتصادی و کارآفرینی و ارزیابی وضعیت اقتصادی

New Econo-
my Index

 Atkinson &
Court1998 ،شغل های دانش، جهانی  شدن، رقابت و پویایی اقتصاد، اقتصاد دیجیتال

ظرفیت نوآوری تکنولوژیک

World Bank-1998 ،شاخص های عملکرد عمومی اقتصاد، انگیزش اقتصادی و رژیم نهادی
آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، زیرساخت های اطالعات

APEC-2000 ،نظام نوآوری، توسعۀ منابع انسانی، زیرساخت های اطالعات و ارتباطات
محیط تجاری

ABS-1999 ،زمینه، نوآوری و کارآفرینی، سرمایۀ انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات
اثرات اقتصادی و اجتماعی

Harvard-2000دسترسی شبکه، یادگیری شبکه ای، جامعۀ شبکه ای و اقتصاد شبکه ای

UNECE-2002نظام اطالعاتی، نظام نوآوری، رژیم نهادی و منابع انسانی

Malaysia-2000 کیفیت منابع انسانی، هزینه های تحقیق و توسعه، زیرساخت های
اطالعاتی، زیرساخت های اقتصادی و اقتصاد

20. DeVol
21. Kanpinit
22. Benito & Romera
23. Murias
24. Finne
25. GEM
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جدول2. شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان

صنایع دانش:	 
تعداد مقاالت علمی و فنی	 
تعداد اختراعات	 
نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی	 
نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش متوسطه	 
نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش ابتدایی	 

صنایع دانش بنیان:	 
سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی	 
تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده	 
هزینه های لیسانسی و رویالتی	 
مالکان گواهی ایزو به عنوان درصدی از کل بنگاه های صنعتی	 
سهم صادرات محصوالت فناوری اطالعات از کل صادرات کاال و خدمات	 

جامعۀ یادگیری:	 
متوسط سال های تحصیالت عالی	 
متوسط سال های تحصیالت متوسطه	 
متوسط سال های تحصیالت ابتدایی	 
نرخ باسوادی افراد بزرگ سال	 

جامعۀ اطالعاتی:	 
تعداد مشترکین اینترنت پهن باند	 
تعداد سرورهای اینترنت امن	 
تعداد استفاده کنندگان اینترنت	 
درصد جمعیتی که از کامپیوتر استفاده می کنند	 
درصد جمعیتی که از تلفن همراه استفاده می کنند	 
درصد جمعیت دارای خط تلفن ثابت	 

دولت دانش:	 
مالکیت فکری و حکمرانی مبتنی بر قاعده	 
کیفیت ادارۀ عمومی دانش	 
مدیریت بخش دانش و دانش بنیان	 
کیفیت مدیریت مالی و بودجه دانش	 
شفافیت و مسئولیت پذیری و فساد در بخش 	 

عمومی

فضای کسب وکار:	 
ثبت مالکیت	 
دسترسی به برق	 
اخذ مجوزها و اخذ اعتبار	 
شروع کسب وکار و انحالل یک فعالیت	 
تجارت برون مرزی و اجرای قراردادها	 
حمایت از سرمایه گذاران	 
پرداخت مالیات ها	 

4. روش تحقیق
ــت  ــر ماهی ــت. از نظ ــی اس ــنادی و پیمایش ــای اس ــی از روش ه ــق ترکیب ــوع تحقی ــر ن ــق از نظ ــن تحقی ای
ــی از  ــتفادۀ ترکیب ــا اس ــه ب ــت ک ــافی اس ــی و اکتش ــی، تحلیل ــم آینده پژوه ــد عل ــای جدی ــاس روش ه براس
مدل هــای کّمــی و کیفــی انجــام شــده اســت. نیــز  در ایــن پژوهــش از مــدل دلفــی کارشناســانه، تحلیــل 
سلســله مراتبی، نرم افــزار میــک مکــو ســناریو ویــزارد و از رویکردهــای مدیریــت اســتراتژیک و آینده پژوهــی 

بهــره گرفتــه شــده اســت.

سؤال های پژوهش به این شرح است:
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ـ پیشران های کلیدی در زمینۀ اقتصاد دانش بنیان کدم اند؟

ـ سناریوهای بدیل پیِش روی اقتصاد دانش بنیان کدم اند؟

5. یافته های تحقیق

5ـ1. متغیرها و شاخص ها
ــه  ــا توج ــص ب ــق تفح ــاخص از طری ــان، 70 ش ــاد دانش بنی ــم در اقتص ــاخص های مه ــایی ش ــرای شناس ب
بــه پیشــینۀ تحقیــق و نظــرات کارشناســان و مدیــران در ایــن حــوزه شناســایی شــد و در اختیــار خبــرگان و 
متخصصــان قــرار گرفــت. ســپس چارچــوب مفهومــی جدیــدی بــرای اقتصــاد دانــش ارائــه  شــد و براســاس 
ــرای هریــک از مؤلفه هــای اقتصــاد دانــش و کل اقتصــاد دانــش »شــاخص  چارچــوب مفهومــی جدیــد، ب
ترکیبــی« ســاخته  شــد. بــرای تعییــن اهمیــت شــاخص های انفــرادی در هریــک از »شــاخص های ترکیبــی 
ــل  ــد تحلی ــک فراین ــش از تکنی ــاد دان ــی اقتص ــاخص ترکیب ــا در ش ــت مؤلفه ه ــن اهمی ــا« و تعیی مؤلفه ه
ــق  ــی از 10 محق ــا نظرخواه ــور ب ــن منظ ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــای م ــد. داده ه ــتفاده ش ــله مراتبی اس سلس
ــکل 1،  ــت. در ش ــت آمده اس ــش به دس ــاد دان ــات اقتص ــال در مطالع ــی فع ــق خارج ــی و 12 محق داخل

فراینــد اجــرای پژوهــش نشــان داده شــده اســت.

شکل 1. فرایند اجرای پژوهش
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5ـ2. روش اندازه گیری و تحلیل توسعۀ نسبی اقتصاد دانش در ایران
ــن از یــک شــاخص  ــرای اندازه گیــری توســعۀ نســبی اقتصــاد دانــش در یــک کشــور، در یــک ســال معّی ب
 ،)KI( ترکیبــی اســتفاده می شــود کــه خــود از شــش شــاخص ترکیبــی بــرای مؤلفه هــای »صنایــع دانــش
ــش )KG( و  ــت دان ــی )IS(، دول ــۀ اطالعات ــری )LS(، جامع ــۀ یادگی ــان )KBI(، جامع ــع دانش بنی صنای
ECIc( از 

t( ــش ــاد دان ــی اقتص ــاخص ترکیب ــاخت ش ــرای س ــرد. ب ــکل می گی ــب وکار )BS(« ش ــای کس فض
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــۀ )1( اس ــورت رابط ــی به ص ــۀ خط ــک رابط ی

 )1(

ایــن رابطــه اهمیــت هریــک از مؤلفه هــای اقتصــاد دانــش را نشــان می دهــد. تمــام ضرایــب یادشــده 
ــک از  ــی هری ــی میان ــاخص های ترکیب ــت. ش ــک اس ــادل ی ــا مع ــوع آن ه ــتند و مجم ــر هس ــر از صف بزرگ ت
ــرای هریــک  ــا فــرض اینکــه ب ــوط حاصــل می شــود. ب ــی شــاخص های منفــرد مرب مؤلفه هــا، از جمــع وزن
ــدار  ــد، مق ــته باش ــود داش ــرد وج ــاخص منف ــب n6 ،n5 ،n4 ،n3 ،n2 ،n1 ش ــده به ترتی ــای یادش از مؤلفه ه
نرمال شــدۀ هــر شــاخص منفــرد )j( بــا  نشــان داده می شــود. شــاخص ترکیبــی هــر 

ــرد: ــبه ک ــوان محاس ــا )7( می ت ــای )2( ت ــتفاده از رابطه ه ــا اس ــده را ب ــای یادش ــک از مؤلفه ه ی

                (2)

       (3)

                         (4)

                    (5)

 (6)

     (7)

در هریــک از روابــط بــاال، شــاخص های منفــرد همگــی دارای مطلوبیــت مثبــت هســتند؛ یعنــی مقــدار 
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ــز  ــی نی ــاخص های ترکیب ــن ش ــود. بنابرای ــح داده می ش ــر ترجی ــدار کمت ــر مق ــاخص ب ــر ش ــتر از ه بیش
ــت.  ــر آن اس ــدار کمت ــر از مق ــی بهت ــاخص ترکیب ــر ش ــدار بزرگ ت ــد و مق ــت دارن مطلوبی

5ـ3. روش محاسبۀ ضرایب شاخص ها و مؤلفه ها
در ادبیــات ســاخت شــاخص ترکیبــی بــرای تعییــن aهــا )درجــۀ اهمیــت هــر مؤلفــه در اقتصــاد دانــش( و 
ــا از  ــت. در اینج ــه اس ــعه یافت ــی توس ــای مختلف ــه( تکنیک ه ــاخص در مؤلف ــر ش ــت ه ــۀ اهمی ــا )درج wه
ــک از  ــبی هری ــت نس ــن اهمی ــرای تعیی ــن روش، ب ــود. در ای ــتفاده می ش ــله مراتبی اس ــل سلس روش تحلی
مؤلفه هــای اقتصــاد دانــش و اهمیــت نســبی شــاخص ها در هریــک از مؤلفه هــا، نظــر متخصصــان علــم و 

فنــاوری و اقتصــاد دانــش در ســطح ملــی و بین المللــی بررســی شــده اســت.

بــرای کســب نظــر کارشناســان، پرســش نامه ای دوســطحی )ســطح اول بــرای مقایســۀ زوجــی 
ــه پســت الکترونیــک  ــرای مقایســۀ زوجــی مؤلفه هــا( تدویــن و ب شــاخص ها در یــک مؤلفــه و ســطح دوم ب
15 محقــق داخلــی و 25 محقــق خارجــی فعــال در حــوزۀ تحقیقاتــی اقتصــاد دانــش ارســال شــد. پــس از 

ــد.  ــت ش ــی دریاف ــق خارج ــی و 12 محق ــق داخل ــر 10 محق ــای الزم، نظ پیگیری ه

ــرای اندازه گیــری یــک  ــود کــه اهمیــت هــر شــاخص ب در ســطح اول، از هــر محقــق خواســته  شــده ب
مؤلفــه از اقتصــاد دانــش را بــا شــاخص های دیگــر در آن مؤلفــه مقایســه و بــا یکــی از نمادهــای »اهمیــت 

مســاوی، متوســط، زیــاد و خیلــی زیــاد « بیــان کنــد.

در ســطح دوم نیــز، از محقــق خواســته شــده بــود کــه اهمیــت یــک مؤلفــه بــرای اندازه گیــری عملکــرد 
اقتصــاد دانــش را بــا مؤلفه هــای دیگــر مقایســه و بــا یکــی از نمادهــای »اهمیــت مســاوی، متوســط، زیــاد 

و خیلــی زیــاد« بیــان کنــد.
جدول 3. مقیاس اهمیت یک شاخص در مقایسه با شاخص دیگر )ارقام قراردادی(

j به i اهمیت
i , j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

نمره

1اهمیت مساوی

2متوسط

3زیاد

4خیلی زیاد
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پــس از جمــع آوری اطالعــات، نظــرات محققــان بــر اســاس جــدول 2 کّمــی شــد و از متوســط نظــرات 
ــا انجــام  ــرای هــر شــاخص و مؤلفــۀ اقتصــاد دانــش یــک ماتریــس ترجیحــات ســاخته شــد و ب محققــان ب
ــبه  ــا محاس ــاخص ها و مؤلفه ه ــک از ش ــبی هری ــت نس ــا اهمی ــن ماتریس ه ــر روی ای ــری ب ــات جب عملی
ــا 7 شــاخص های ترکیبــی مؤلفه هــا و اقتصــاد دانــش  ــا اســتفاده از روابــط جبــری 1 ت گردیــد. درنهایــت ب

بــرای ایــران محاســبه شــد.

یافته هــای مربــوط بــه تعییــن اهمیــت هریــک از شــاخص ها در هریــک از مؤلفه هــای پنج گانــه 
ــوط  ــای مرب ــت. یافته ه ــده اس ــاب ش ــا اجتن ــل  آن ه ــه و تحلی ــل از ارائ ــن دلی ــه همی ــت و ب ــی اس طوالن
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــدول 4 و 5 نش ــش در ج ــاد دان ــا در اقتص ــک از مؤلفه ه ــت هری ــن اهمی ــه تعیی ب
ــرای انعــکاس  ــت از آن دارد کــه ب ــن جدول هــا، براینــد نظــرات 22 محقــق اقتصــاد دانــش حکای طبــق ای
وضعیــت توســعۀ اقتصــاد دانــش در یــک کشــور »صنایــع دانش بنیــان« مهم تــر از »صنایــع دانــش« اســت؛ 
ــی« و  ــۀ اطالعات ــر از »جامع ــا مهم ت ــن مؤلفه ه ــت؛ ای ــش« اس ــع دان ــر از »صنای ــری« مهم ت ــۀ یادگی »جامع
»دولــت دانــش« هســتند؛ جامعــۀ اطالعاتــی نیــز مهم تــر از دولــت دانــش ارزیابــی شــده اســت؛ و فضــای 

ــه ایــن پنــج مؤلفــه دارای ضریــب اهمیــت کمتــری اســت.  کســب وکار نســبت ب
جدول 4. اهمیت زوجی مؤلفه های اقتصاد دانش نسبت به یکدیگر از نظر محققان

صنایع مؤلفه های اقتصاد دانش
دانش

صنایع 
دانش بنیان

جامعه 
یادگیری

جامعه 
اطالعاتی

دولت 
دانش

فضای 
کسب وکار

1/00000/33330/50003/80004/90000/2242صنایع دانش

3/00001/00001/70004/40005/60000/2321صنایع دانش بنیان

2/00000/58821/00004/00004/50000/2267جامعۀ یادگیری

0/26320/22730/25001/00001/50000/5634جامعۀ اطالعاتی

0/20410/17860/22220/66671/00000/1420دولت دانش

0/19860/20860/67220/86670/50001/0000فضای کسب وکار

6/66592/53604/344414/7334182/3884جمع
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جدول 5. ضریب اهمیت مؤلفه های اقتصاد دانش از نظر متخصصان

مؤلفه های اقتصاد 
دانش

صنایع 
دانش

صنایع 
دانش بنیان

جامعۀ 
یادگیری

جامعۀ 
فضای دولت دانشاطالعاتی

کسب وکار
ضریب 
اهمیت

0/14460/14320/13580/27400/27000/11890/1956صنایع دانش

0/36390/32970/45290/30730/31000/13420/3968صنایع دانش بنیان

0/29930/23270/25230/28750/24710/04610/2660جامعۀ یادگیری

0/03070/09970/06810/07210/08470/07210/0728جامعۀ اطالعاتی

0/02160/07670/06050/04810/04710/58710/0548دولت دانش

0/13990/11800/03040/01100/04110/04160/0140فضای کسب وکار

1111111جمع

در مرحلــۀ دوم، 32 شــاخص شناســایی شــد و در ماتریــس اثــرات متقاطــع و به وســیلۀ نرم افــزار 
میــک مــک مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. ایــن نرم افــزار بــرای انجــام محاســبات پیچیــدۀ ماتریــس متقاطــع 
ــپس وارد  ــایی و س ــر شناس ــورد نظ ــوزۀ م ــم در ح ــای مه ــا و مؤلفه ه ــدا متغیره ــت. ابت ــده اس ــی ش طراح
ماتریســی ماننــد ماتریــس تحلیــل اثــرات می شــود و میــزان ارتبــاط میــان ایــن متغیرهــا بــا حــوزۀ مربوطــه 
ــر  ــتون ها اث ــای س ــطرها از متغیره ــود در س ــای موج ــود. متغیره ــخیص داده می ش ــرگان تش ــط خب توس
ــر را در یــک نمــودار دوُبعــدی نشــان می دهــد.  ــگاه متغیرهــای اثرگــذار و اثرپذی ــد. شــکل 2 جای می پذیرن
متغیرهــای اســتراتژیک متغیرهایــی هســتند کــه هــم قابــل دســتکاری و کنتــرل باشــند و هــم بــر پویایــی و 
تغییــر سیســتم اثــر بگذارنــد. بــا ایــن توصیــف، متغیرهایــی را کــه تأثیــر زیــادی دارنــد ولــی قابــل  کنتــرل 
نیســتند، نمی تــوان متغیــر اســتراتژیک محســوب کــرد. اگــر نمــودار وضعیــت متغیرهــا را به صــورت یــک 
ــزان  ــد. برنامه ری شــبکۀ مختصــات فــرض کنیــم، متغیرهــای قرارگرفتــه در ناحیــۀ 2 چنیــن وضعیتــی دارن
ــات  ــبکۀ مختص ــۀ 3 ش ــه در ناحی ــای قرارگرفت ــتند. متغیره ــا هس ــن متغیره ــر ای ــه تغیی ــادر ب ــدرت ق به ن
اثرگــذاری و اثرپذیــری بســیار کمــی دارنــد و تغییــر اســتراتژیک محســوب نمی شــوند. متغیرهــای ناحیــۀ 
ــد و بیشــتر نتیجــۀ ســایر  ــه ســایر متغیرهــا خاصیــت اســتراتژیک ندارن ــز به دلیــل وابســتگی شــدید ب 4 نی
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متغیرهــا شــمرده می شــوند؛ امــا متغیرهــای ناحیــۀ 1 متغیرهــای اســتراتژیک هســتند؛ زیــرا هــم قابلیــت 
ــع  ــد. درواق ــی دارن ــل قبول ــذاری قاب ــتم اثرگ ــر سیس ــم ب ــد و ه ــی را دارن ــتم مدیریت ــط سیس ــرل توس کنت
ــر میــزان  ــر می شــویم، ب هرچــه از انتهــای ناحیــۀ 3 به ســمت انتهــای ناحیــۀ 1 شــبکۀ مختصــات نزدیک ت

ــود. ــزوده می ش ــر اف ــت متغی اهمی

شکل 2. جایگاه متغیرهای استراتژیک

از آنجــا کــه 32 متغیــر کلیــدی شناســایی شــد، ابعــاد ماتریــس اثــرات متقاطــع 32 × 32 بــود کــه در 
ســه بخــش مختلــف تنظیــم شــد. درجــۀ پرشــدگی ماتریــس 94/141 درصــد اســت کــه نشــان می دهــد 
عوامــل انتخاب شــده تأثیــر زیــاد و پراکنــده ای بــر همدیگــر داشــته اند و درواقــع سیســتم وضعیــت 
ناپایــداری داشــته اســت. از مجمــوع 241 رابطــۀ قابــل ارزیابــی در ایــن ماتریــس، 15 رابطــه عــدد صفــر 
ــه  ــد ک ــر نپذیرفته ان ــر اث ــا از همدیگ ــته اند ی ــر نگذاش ــر تأثی ــر همدیگ ــل ب ــت عوام ــن معناس ــه بدی ــد ک دارن
ــه خــود اختصــاص داده اســت. از طــرف دیگــر  ــه 6 درصــد کل حجــم ماتریــس را ب ــن تعــداد نزدیــک ب ای
ــدگی 100  ــت و بهینه ش ــش داده ای از مطلوبی ــار چرخ ــا دو ب ــاری ب ــاخص های آم ــاس ش ــس براس ماتری
درصــد برخــوردار بــوده کــه حاکــی از روایــی بــاالی پرســش نامه و پاســخ های آن اســت. خروجــی نرم افــزار 
میــک مــک، 14 عامــل از عوامــل ســی ودوگانۀ شناسایی شــده را به عنــوان عوامــل کلیــدی نهایــی معرفــی 
کــرد. ایــن 14 عامــل در شــکل 2 در ناحیــۀ 1 شــبکۀ مختصــات قــرار دارد. ایــن عوامــل به عنــوان عوامــل 
ــدی  ــای کلی ــخصات متغیره ــدول 6 مش ــت. ج ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی در سناریونویس ــۀ اصل پای

شــکل دهندۀ آینــدۀ اقتصــاد دانش بنیــان و رتبه بنــدی آن هــا را نشــان می دهــد. 
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جدول6. مشخصات متغیرهای کلیدی شکل دهندۀ اقتصاد دانش بنیان و رتبه بندی آن ها

رتبهشاخص هامؤلفهردیف

صنایع دانش بنیان1

1سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی

2تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده

3سهم صادرات محصوالت فناوری اطالعات از کل صادرات کاال و خدمات

4هزینه های لیسانسی و رویالتی

جامعۀ یادگیری2
5نرخ باسوادی افراد بزرگ سال

6متوسط مهروموم های تحصیالت عالی

صنایع دانش3
7تعداد مقاالت علمی و فنی

8تعداد اختراعات

جامعۀ اطالعاتی4
9تعداد سرورهای اینترنت امن

10تعداد مشترکین اینترنت پهن باند

دولت دانش5
11مالکیت فکری و حکمرانی مبتنی بر قاعده

12شفافیت و مسئولیت پذیری و فساد در بخش عمومی

فضای کسب وکار6
13ثبت مالکیت

14تجارت برون مرزی و اجرای قراردادها

5ـ4. چشم اندازها و سناریوها 
ــد.  ــون ش ــزارد تدی ــناریو وی ــزار س ــی و نرم اف ــۀ اصل ــل پای ــتفاده از عوام ــا اس ــناریوها ب ــوم، س ــۀ س در مرحل
نرم افــزار نام بــرده بــرای انجــام محاســبات پیچیــدۀ سناریونویســی طراحــی  شــده اســت. پــس از انتخــاب 
ــا  ــن وضعیت ه ــود و ای ــدی می  ش ــف طبقه بن ــای مختل ــه وضعیت ه ــل ب ــک از عوام ــدی، هری ــل کلی عوام
ــن  ــار متخصصــان توســعه قــرار می گیــرد. در ای ــرای تمــام عوامــل کلیــدی به صــورت ماتریســی در اختی ب
ــا  ــز نشــان دهنــد و اعــداد پرســش نامه از 3 ت پرســش نامه، وضعیت هــا می تواننــد تأثیرگــذاری منفــی را نی
3- متغیــر اســت. ســؤال محــوری پرســش نامه ایــن اســت: »اگــر وضعیــت A1 از عامــل کلیــدی A در آینــده 
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اقتصــاد دانش بنیــان اتفــاق بیفتــد، چــه تأثیــری در وقــوع یــا عــدم وقــوع وضعیــت B2 از عامــل کلیــدی 
B خواهــد داشــت؟«. 

ــا 3- بیــان و درنهایــت در نرم افــزار مذکــور تحلیــل  جــواب ایــن پرســش به صــورت طیفــی از اعــداد 3 ت
ــه CIB معــروف اســت و هــدف آن بهینه ســازی ســناریوها  شــده اســت. تکنیــک تحلیلــی ایــن نرم افــزار ب
و قابــل  اطمینــان کــردن آن هاســت. در جــدول 7 عوامــل کلیــدی مؤثــر و وضعیــت زیرمجموعــۀ هــر عامــل 

شــرح داده شــده اســت.
جدول7. وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر فرایند توسعۀ اقتصاد دانش بنیان

عوامل کلیدی مؤثر بر 
زیرمجموعۀ هر عاملوضعیتتوسعۀ اقتصاد دانش بنیان

صنایع دانش بنیان

A1سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی

A2تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده

A3سهم صادرات محصوالت فناوری اطالعات از کل صادرات کاال و خدمات

A4هزینه های لیسانسی و رویالتی

جامعۀ یادگیری
B1نرخ باسوادی افراد بزرگ سال

B2متوسط مهروموم های تحصیالت عالی

صنایع دانش
C1تعداد مقاالت علمی و فنی

C2تعداد اختراعات

جامعۀ اطالعاتی
D1تعداد سرورهای اینترنت امن

D2تعداد مشترکین اینترنت پهن باند

دولت دانش
E1مالکیت فکری و حکمرانی مبتنی بر قاعده

E2شفافیت و مسئولیت پذیری و فساد در بخش عمومی

فضای کسب وکار
F1ثبت مالکیت

F2تجارت برون مرزی و اجرای قراردادها
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ــن،  ــای ممک ــطح آینده ه ــه س ــناریوها، س ــم انداز و س ــیم چش ــت در ترس ــد اس ــودت26 )2008( معتق گ
آینده هــای باورکردنــی و آینده هــای محتمــل مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.

آینده هــای ممکــن: شــامل تمــام وضعیت هــای ممکــن اســت کــه در آینــده محقــق می شــود. ایــن طیــف 
از آینده هــا مجموعــه ای از تصاویــری هســتند کــه انســان بــرای آینــده اش درنظــر دارد و عمدتــًا تخیلــی و حاصــل 

تصویرپــردازی ذهــن بشــر اســت. ایــن آینده هــا فراتــر از دانــش و علــم بشــری امــروز اســت.

آینده هــای باورکردنــی: شــامل مــواردی اســت کــه براســاس دانــش فعلــی بشــر، امــکان ظهــور آن هــا در 
ــن  ــت، ای ــر اس ــی بش ــش فعل ــول و دان ــا اص ــض ب ــه متناق ــن ک ــای ممک ــالف آینده ه ــود دارد و برخ ــده وج آین
ــر ایــن اصــول اســت. آینده هــای باورکردنــی زیرمجموعــه ای از آینده هــای ممکــن اســت. آینده هــا منطبــق ب

آینده هــا  ایــن  می یابــد.  تحقــق  احتمــااًل  کــه  دارد  اشــاره  آینده هایــی  بــه  محتمــل:  آینده هــای 
زیرمجموعه هایــی از آینده هــای باورکردنــی اســت. در سناریونویســی بــرای آینــده، ترکیبــی از آینده هــای 
ــده،  ــه آن آین ــیدن ب ــرای رس ــود و ب ــیم می ش ــوب ترس ــدۀ مطل ــوان آین ــی به عن ــل و باورکردن ــن، محتم ممک
ســناریوهای مختلفــی ازجملــه ســناریوهای متناقــض، متناســب، متفــاوت و متشــابه تدویــن می شــود.

بــا توجــه بــه مباحــث گذشــته و براســاس وضعیت هــای احتمالــی آینــدۀ پیــِش روی اقتصــاد دانش بنیــان در 
ایــران، مجموعــًا 59 وضعیــت مختلــف بــرای 14 عامــل کلیــدی طراحــی شــد کــه طیفــی از شــرایط مطلــوب تــا 
نامطلــوب را شــامل می شــد. تعــداد وضعیت هــای هــر عامــل متناســب بــا میــزان پیچیدگــی شــرایط دانشــگاه، 

بیــن 3 تــا 5 حالــت متغیــر بــوده اســت. 

بــا طراحــی وضعیت هــا و تهیــۀ ماتریــس متقاطــع 59 × 59 ؛ پرســش نامۀ مفصلــی بــا راهنمــای کار تهیــه 
ــد،  ــان ش ــل بی ــی به تفصی ــش روش شناس ــه در بخ ــور ک ــت. همان ط ــرار گرف ــان ق ــار متخصص ــد و در اختی ش
ــن  ــگاه کارآفری ــه در دانش ــای پنجاه ونه گان ــک از وضعیت ه ــر هری ــه »اگ ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــان ب متخصص
اتفــاق بیفتــد، چــه تأثیــری بــر وقــوع یــا عــدم وقــوع ســایر وضعیت هــا خواهــد داشــت؟« بــه تکمیل پرســش نامه 
براســاس ســه ویژگــی توانمندســاز، بی تأثیــر و محدودیت ســاز اقــدام کــرده، بــا درج ارقامــی بیــن 3 و 3- میــزان 
اثرگــذاری هرکــدام از وضعیت هــا را بــر سیســتم مشــخص کردنــد. بــا جمــع آوری داده هــا که توســط متخصصان 
توســعه و برنامه ریــزی در دانشــگاه ها صــورت گرفــت، امــکان اســتفاده از نرم افــزار ســناریو ویــزارد فراهــم شــد.

ــت.  ــرده اس ــی ک ــال 2008م طراح ــزار را در س ــن نرم اف ــتوتگارت28 ای ــگاه اش ــر27 در دانش ــگ ویم  ولفگان
بــرای به دســت آوردن ســناریوها، کمــک ارزشــمند ایــن نرم افــزار ضــروری و حیاتــی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 

26. Godet 
27. Wolfgang Wimmer
28. University of Stuttgart
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ــرای 14 عامــل اســت، احتمــال مــی رود حداقــل  ــۀ ســناریوهای ممکــن از ترکیــب 59 وضعیــت ب هــدف تهی
344.000.000 ســناریوی ترکیبــی از بیــن آن هــا اســتخراج شــود که شــامل همۀ احتمــاالت ممکــن در آینده ی 
ــت گذاری و  ــل، سیاس ــکان تحلی ــه ام ــج به هیچ وج ــن نتای ــه ای ــت. البت ــان اس ــاد دانش بنی ــِش روی اقتص پی
برنامه ریــزی ندارنــد و صرفــًا اســتفادۀ آمــاری دارنــد. نرم افــزار ســناریو ویــزارد بــا محاســبات پیچیــده و بســیار 
ســنگین امــکان اســتخراج ســناریوهایی بــا احتمــال قــوی، ســناریوهایی بــا احتمــال ضعیــف و ســناریوهایی بــا 
احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال را بــرای محقــق فراهــم مــی آورد. بــا توجــه بــه وســعت ماتریــس و ابعــاد آن بــه  
انــدازۀ 59 × 59، پردازنــده بــه قــدرت MHZ 53/2 بــه مــدت 84 ســاعت، 344.000.000 ســناریوی ترکیبــی را 

براســاس داده هــای پرســش نامه تحلیــل کــرد و تعــداد ســناریوهای زیــر را گــزارش داد:  

سناریوهای قوی یا محتمل: 5 سناریو؛

سناریوهایی با سازگاری باال )سناریوهای باورکردنی(: 19 سناریو؛

سناریوهای ضعیف )سناریوهای ممکن(: 291 سناریو. 

ماهیــت ایــن نرم افــزار بــه کاهــش ابعــاد احتمالــی وقــوع ســناریوها از میــان میلیون هــا ســناریو بــه چنــد 
ســناریوی محــدود بــا احتمــال وقــوع باالســت. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه 5 ســناریو بــا امتیــاز بســیار بــاال 
ــان  ــه از می ــت ک ــور اس ــران متص ــان در ای ــاد دانش بنی ــِش روی اقتص ــرایط پی ــتر در ش ــوع بیش ــال وق و احتم
ــر  ــناریوی دیگ ــن و دو س ــرایط بینابی ــناریو ش ــک س ــوب، ی ــده و مطل ــرایط امیدوارکنن ــناریو ش ــا، دو س آن ه
ــال  ــا احتم ــناریو ب ــزار 291 س ــن نرم اف ــد. همچنی ــان می دهن ــان را نش ــاد دانش بنی ــی اقتص ــرایط بحران ش
ضعیــف را نشــان می دهــد کــه به نظــر می رســد از یــک  طــرف اعتمــاد بــه ســناریوی ضعیــف منطقــی باشــد 
و از طــرف دیگــر پرداختــن بــه 291 ســناریو و سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بــرای آن هــا، تقریبــًا غیرعملــی 
ــن  ــاس ای ــت. براس ــف اس ــناریوهای ضعی ــن س ــد و مابی ــر می رس ــی به نظ ــه منطق ــت؛ آنچ ــی اس و غیرمنطق
ــد  ــه واح ــش ک ــد افزای ــک واح ــا ی ــن ب ــود و بنابرای ــن می ش ــوی ممک ــناریوهای ق ــۀ س ــش دامن ــی، افزای ویژگ
ــرای  ــی ب ــول و منطق ــناریوی معق ــداد 19 س ــت، تع ــزار اس ــاس نرم اف ــه براس ــن دامن ــش ای ــتاندارد افزای اس
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری در اختیــار محقــق قــرار می گیــرد. در ادامــه به تفصیــل درخصــوص هریــک از 

ســناریوها و ویژگی هــا و شــرایط آن هــا بحــث شــده اســت. 

5ـ5. سناریوهای منتخب و محتمل در آیندۀ اقتصاد دانش بنیان
ــرفته  ــزار پیش ــا نرم اف ــان ب ــاد دانش بنی ــف اقتص ــای مختل ــه وضعیت ه ــوط ب ــای مرب ــل داده ه تحلی
و جدیــد ســناریو ویــزارد، احتمــال وقــوع 19 ســناریو را بیــش از ســایر ســناریوها دانســته و احتمــال 
ــناریوها  ــن س ــت. ای ــرده اس ــی ک ــف ارزیاب ــز و ضعی ــیار ناچی ــد بس ــناریوها را در ح ــایر س ــوع س وق
از هم کنشــی بیــن وضعیت هــای هریــک از عوامــل در ارتبــاط بــا وضعیت هــای دیگــر عوامــل 
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ــا تقویــت و  ــر احتمــال اتفــاق افتــادن ی اســتخراج می شــوند. اینکــه اتفــاق افتــادن یــک وضعیــت ب
ــی  ــۀ اصل ــری دارد، پای ــه تأثی ــا چ ــردن آن ه ــدود ک ــی مح ــا حت ــا و ی ــر وضعیت ه ــازی دیگ توانمندس
شــکل گیری سناریوهاســت کــه مســتلزم لحــاظ هم زمــان عوامــل و وضعیت هــای بســیار پیچیــده ای 
اســت کــه تــوان تحلیــل آن از ذهــن و توانمنــدی بشــر خــارج بــوده و فقــط پردازنده هــای هوشــمند 
قــادر بــه تحلیــل هم زمــان آن هــا هســتند. بررســی اولیــۀ ســناریوهای نوزده گانــه حاکــی از ســیطرۀ 
ــناریوی  ــد س ــر از چن ــت. غی ــوب اس ــای مطل ــر وضعیت ه ــوب ب ــای نامطل ــداد وضعیت ه ــبی تع نس
ــوب و در  ــدۀ مطل ــناریوها آین ــۀ س ــد، بقی ــرفت دارن ــه  پیش ــوب و رو ب ــای مطل ــه ویژگی ه ــدود ک مح
ــه  ــد. آنچ ــادر نمی کنن ــن متب ــم انداز را در ذه ــمت چش ــم به س ــای مه ــا مأموریت ه ــاد ب ــأن اقتص ش
اهمیــت دارد ایــن اســت کــه اقتصــاد دانش بنیــان در ایــران بــرای رســیدن بــه اهــداف چشــم انداز 
ــد  ــه رو خواه ــی روب ــیار مهم ــای بس ــا چالش ه ــِش رو ب ــدۀ پی ــود در آین ــای خ ــق مأموریت ه و تحق
بــود کــه توجــه بــه  احتمــال وقــوع و آمادگــی بــرای آن هــا الزم اســت. ایــن رویکــرد بــه آینــده خطــر 
ــی در  ــای احتمال ــل وضعیت ه ــور تحلی ــد داد. به منظ ــش خواه ــت را کاه ــیر درس ــراف از مس انح
ــه  ــان پرداخت ــاد دانش بنی ــل اقتص ــناریوهای محتم ــک از س ــل هری ــه تحلی ــان ب ــاد دانش بنی اقتص

می شــود.

ــه ماتریــس صفحــۀ ســناریو معــروف اســت، وضعیت هــای ممکــن را به وضــوح  جــدول 8 کــه ب
ــۀ  ــرایط صفح ــهیل درک ش ــور تس ــد. به منظ ــان می ده ــدی نش ــل کلی ــناریو و عام ــک س و به تفکی
ســناریو و وزن شــرایط مطلــوب و نامطلــوب، ایــن صفحــه بــر اســاس وضعیت هــای عوامــل 
کلیــدی، بــه 5 وضعیــت تقســیم شــد. بــرای درک وضعیت هــا برمبنــای امتیــازی کــه بــه هریــک از 
ــا  ــای وضعیت ه ــداد به ج ــی اع ــه جایگزین ــبت ب ــت، نس ــده اس ــا 5- داده ش ــن 5 ت ــا بی وضعیت ه
ــۀ  ــی از صفح ــود. درک کیف ــم ش ــز فراه ــناریوها نی ــۀ س ــی از صفح ــۀ درک کّم ــا زمین ــد ت ــدام ش اق
ســناریوها، از طریــق جایگزینــی وضعیت هــا بــا طیفــی از عناویــن مطلوبیــت تــا بحــران نیــز 
ــر  ــناریو و ه ــک س ــان را به تفکی ــاد دانش بنی ــگاه اقتص ــت و جای ــد وضعی ــه می توان ــد ک ــم ش فراه
ــای  ــانگر به ج ــه نش ــر، س ــارت  دیگ ــه  عب ــد. ب ــان ده ــفاف نش ــن و ش ــور روش ــدی به ط ــل کلی عام
توصیــف وضعیت هــا در صفحــۀ ســناریو درج گردیــد. ابتــدا بــا رنــگ، ســپس بــا اعــداد و درنهایــت 
وضعیت هــای  متأســفانه  شــد.  داده  نشــان  کلــی  وضعیت هــای  کلمــه ای،  نمایانگرهــای  بــا 
بحرانــی یــا در آســتانۀ بحــران بخــش عمــده ای از صفحــۀ ســناریوها را بــه خــود اختصــاص دادنــد 
و وضعیت هــای مطلــوب تنهــا بخــش اندکــی از صفحــه را شــامل می شــوند. در ایــن صفحــه، 
ــتانۀ  ــاد d و آس ــا نم ــران ب ــاد c، بح ــا نم ــتا ب ــاد b، ایس ــا نم ــوب ب ــد مطل ــاد a، رون ــا نم ــت ب مطلوبی

ــود.  ــخص می ش ــاد e مش ــا نم ــران ب بح
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جدول 8. وضعیت های هریک از عوامل به تفکیک هر سناریو بر اساس طیف پنج گانۀ مطلوبیت تا بحران

F2F1E2E1D2D1C2C1B2B1A4A3A2A1

bbbbbbbbaabbbaSen1

abbbbbbbaabbbaSen2

ecdeeededddddcSen3

eddeeeddddddddSen4

eddeeededdddddSen5

eddeeddeeddddaSen6

ecbeeedeeddddaSen7

ecdeeddedddddaSen8

eddeedddddddddSen9

ecbeedddeddddaSen10

ecbeedddcdddcaSen11

ecbeeddecccdcaSen12

ecbeeddecdcdcaSen13

ecbeeddecdcdccSen14

ecbeedddcccdcaSen15

ecbeedddcdcdcaSen16

ecbeedddcdcdcaSen17

ecbcecdecccdcaSen18

ecbdeddecdddccSen19

از مجمــوع 266 وضعیــت حاکــم بــر صفحــۀ ســناریو براســاس تعــداد، 102 وضعیــت بحرانــی معــادل 
38/4 درصــد، 67 وضعیــت در آســتانۀ بحــران معــادل 25/2 درصــد، 46 وضعیــت در حالــت ایســتا و 
بالتکلیفــی معــادل 17/3 درصــد، 31 وضعیــت دارای رونــد مطلــوب معــادل 11/6 درصــد و فرصت هــای 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــناریوها را ب ــۀ س ــد از کل صفح ــا 7/5 درص ــت تنه ــا 20 وضعی ــوب ب ــاًل مطل کام
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ــا  ــد از کل وضعیت ه ــران، 36/6 درص ــتانۀ بح ــی و در آس ــای بحران ــع وضعیت ه ــاب جم ــا احتس ــت. ب اس
شــرایط نامطلــوب را گــزارش می دهنــد. درمقابــل شــرایط مطلــوب و بســیار مطلــوب، تنهــا 19/1 درصــد 

از وضعیت هــا را شــامل می شــوند.

بــا ایــن وضعیــت، به نظــر می رســد الزمــۀ رســیدن بــه اهــداف اقتصــاد دانش بنیــان توســعه و 
ســرمایه گذاری در بخــش صــادرات فنــاوری پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی اســت. صفحــۀ ســناریوها 
ــای  ــرای برنامه ه ــت در اج ــوده و دق ــوب ب ــرایط مطل ــر ش ــی ب ــرایط بحران ــاالت ش ــری احتم ــی از برت حاک
پنج ســاله در راســتای آن از ملزومــات اصلــی یافتــن راه درســت توســعۀ اقتصــاد دانش بنیــان اســت. 

ســناریوهای اول و دوم تنهــا ســناریوهایی هســتند کــه موقعیت هــای مطلــوب را بــرای اقتصــاد 
دانش بنیــان نشــان می دهنــد. ســناریوی اول 71/4 درصــد مطلوبیــت کامــل و ســناریوی دوم 74/3 درصــد 
ــورت  ــه درص ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــاص داده  اس ــود اختص ــه خ ــده را ب ــل تعریف ش ــت کام از مطلوبی
ــود دارد و  ــم انداز وج ــی چش ــداف اصل ــا اه ــادی ب ــۀ زی ــوز فاصل ــل، هن ــور کام ــناریوها به ط ــن س ــق ای تحق
مطلوبیــت 100 درصــد فراهــم نشــده اســت. زمانــی می تــوان گفــت بــه اهــداف کامــل ســند چشــم انداز 
در اقتصــاد دانش بنیــان نائــل  آمده ایــم کــه تمــام وضعیت هــای تعریف شــده بــه مطلوبیــت کامــل برســند. 
ســناریوهای هجدهــم بعــد از ســناریوهای اول و دوم، تنهــا ســناریویی اســت کــه بــا فاصلــه بســیار زیــاد از 
آن دو، دارای برخــی وضعیت هــای مثبــت اســت و توانســته وضعیــت رو بــه مثبــت خیلــی ضعیــف را نشــان 
دهــد کــه مقــدار آن 0/14 درصــد اســت. درمقابــل، تعــداد بســیار زیــاد ســناریوهای نامطلــوب و روندهــای 

ــت. ــرار داده اس ــزان ق ــِش روی برنامه ری ــده ای را پی ــای فزاین ــی نگرانی ه بحران

تعــداد 10 ســناریو، روندهــای نامطلــوب را در اقتصــاد دانش بنیــان به ســمت فاصلــه گرفتــن تدریجــی 
از اهــداف اقتصــاد دانش بنیــان نشــان می دهنــد. ســه ســناریو وضعیــت اقتصــاد دانش بنیــان را در 
ــن  ــم ای ــۀ مه ــد. نکت ــان می ده ــی نش ــان را بحران ــاد دانش بنی ــرایط اقتص ــناریو ش ــران و 3 س ــتانۀ بح آس
اســت کــه نســبت وضعیت هــای بحرانــی بســیار بیشــتر از وضعیت هــای مطلــوب و درصــد بحرانــی آن هــا 
بیــش از 91 درصــد اســت کــه بیــان می کنــد احتمــال دارد شــرایطی در اقتصــاد دانش بنیــان پیــش بیایــد 
ــا بحــران کامــل صــادق باشــد. ســایر وضعیت هــای بحرانــی  کــه 91 درصــد از بدتریــن وضعیــت ممکــن ی

نیــز درصدهایــی نزدیــک بــه آن، یعنــی 85 و 88 درصــد، را دارنــد.

5ـ5ـ1. سناریوی اول: قوی ترین سناریو  
ایــن ســناریو مهم تریــن و محتمل تریــن ســناریوی پیــِش روی اقتصــاد دانش بنیــان درجهــت تحقــق 
اهــداف توســعه اســت و اگرچــه شــامل تمــام اهــداف و آرمان هــای مطلــوب آن نیســت، حاکــی از وجــود 
ــاوری  ــادرات فن ــهم ص ــوص س ــط درخص ــناریو فق ــن س ــت. ای ــق آن هاس ــت تحق ــت درجه ــای مثب رونده
پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی، متوســط ســال های تحصیــالت عالــی، شــفافیت و مســئولیت پذیری 
ــا  ــب ب ــل متناس ــت کام ــال، دارای مطلوبی ــراد بزرگ س ــوادی اف ــد باس ــی و درص ــش عموم ــاد در بخ و فس
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ــت. ــان اس ــاد دانش بنی ــعۀ اقتص ــداف توس اه

 در ســایر عوامــل اگرچــه مطلوبیــت نســبی بــر روندهــا حاکــم اســت، برآورنــدۀ تمام اهــداف توســعۀ اقتصاد 
دانش بنیــان نیســت و بــرای رســیدن بــه آن، بایــد برنامه ریزی هــای جدیــد و آسیب شناســی جــدی از روندهــا 
صــورت گیــرد. از میــان 14 عامــل کلیــدی محــوری اقتصــاد دانش بنیــان، فقــط 4 عامــل در وضعیــت کامــاًل 
مطلــوب و 10 عامــل دیگــر در وضعیــت و رونــد مطلــوب هســتند. ایــن ســناریو در میــان ســناریوهای قــوی 
بهتریــن ســناریوی محتمــل بــرای اقتصــاد دانش بنیــان نیســت؛ بلکــه ســناریوی دوم به دلیــل رشــد تجــارت 
برون مــرزی و اجــرای قراردادهــا، بهتریــن ســناریوی محتمــل بــرای اقتصــاد دانش بنیــان اســت. ایــن ســناریو 
فقــط به دلیــل احتمــال وقــوع آن بیشــتر از بقیــۀ ســناریوها، به عنــوان قوی تریــن ســناریوی محتمــل اقتصــاد 
ــی  کــه روندهــای کلــی حاکــی از شــکل گیری ســناریوی اول در  ــه اســت. درصورت ــان شــکل  گرفت دانش بنی
ــالح  ــناریو و اص ــط س ــی محی ــه آسیب شناس ــبت ب ــد نس ــد بای ــر می رس ــد، به نظ ــان باش ــاد دانش بنی اقتص
جهت گیری هــای کالن بــا هــدف کســب مطلوبیــت بیشــتر درجهــت تحقــق ســریع تر اهــداف توســعۀ 
ــه رشــد و  ــر ایــن ســناریو حاکــی از وجــود جامعــۀ رو ب اقتصــاد دانش بنیــان اقــدام کــرد. روندهــای حاکــم ب
توســعه، بهبــود شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی و ارتقــای کارایــی اقتصــاد دانش بنیــان اســت کــه اســتفادۀ 
ــت  ــداوم در حرک ــورت م ــعه به ص ــرخ توس ــه و چ ــورت گرفت ــان ص ــاد دانش بنی ــای اقتص ــبی از ظرفیت ه نس

اســت.

5ـ5ـ2. سناریوی دوم: بهترین سناریوی محتمل  
ایــن ســناریو بیشــترین حالــت کامــاًل مطلــوب را نســبت بــه ســایر ســناریوها دارد و در مقایســه بــا ســناریوی 
اول، فقــط در وضعیــت تجــارت فرامــرزی و اجــرای قراردادهــا، برتری هــای محسوســی دارد. در ایــن 
ســناریو، غیــر از ویژگی هــای ســناریوی اول درخصــوص 13 عامــل کلیــدی، عامــل کلیــدی تجــارت 
ــۀ مطلوبیــت کامــل رســیده و شــبکه های آن ایجــاد شــده اســت.  ــه مرحل فرامــرزی و اجــرای قراردادهــا ب
ــت و  ــی اس ــبی و مقطع ــی نس ــزان آن، مفهوم ــت و می ــه مطلوبی ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــه ذک البت
ــتفاده از  ــی و اس ــوالت روز جهان ــاس تح ــت براس ــه حرک ــوط ب ــل، من ــک عام ــت در ی ــداوم مطلوبی ــرط ت ش
فناوری هــای مــدرن اســت. درحــال حاضــر، آنچــه بــرای اقتصــاد دانش بنیــان مطلوبیــت محســوب 
ــق  ــا اف ــد ت ــان بتوان ــاد دانش بنی ــه اقتص ــت. چنانچ ــان اس ــاد دانش بنی ــعۀ اقتص ــداف توس ــود، اه می ش
ــام  ــکل انج ــن ش ــه مطلوب تری ــود را ب ــای خ ــد و مأموریت ه ــت  یاب ــداف تعریف شــده دس ــه اه ــم انداز ب چش
ــت  ــوع مطلوبی ــناریوها وق ــدام از س ــفانه هیچ ک ــه متأس ــت ک ــل اس ــت کام ــت مطلوبی ــد، دارای وضعی ده
ــن  ــای ای ــا و قّوت ه ــد. ضعف ه ــان نمی دهن ــان نش ــاد دانش بنی ــِش روی اقتص ــۀ پی ــرای صحن ــل را ب کام
ــًا  ــناریوی دوم صرف ــوده و س ــد آن ب ــز همانن ــای کالن نی ــناریوی اول و جهت گیری ه ــد س ــناریو همانن س
ــن ســناریو  ــۀ مطلــوب رســیده اســت. ای ــه مرحل در بخش هــای تجــارت برون مــرزی و اجــرای قراردادهــا ب
ــان  ــاد دانش بنی ــعۀ اقتص ــناریوی توس ــن س ــل، مطلوب تری ــی و محتم ــناریوهای باورکردن ــام س ــن تم از بی

ــت. ــت نیس ــن حال ــی ایدئال تری ــت؛ ول اس
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5ـ5ـ3. سناریوی سوم: محتمل ترین حالت نامطلوب
ــاًل  ــرط کام ــناریو، 7 ش ــن س ــت. در ای ــوب اس ــناریوی نامطل ــان 3 س ــناریو در می ــن س ــارز ای ــوب ب چارچ
بحرانــی و بســیار نامطلــوب، 2 وضعیــت ناپایــدار بالتکلیفــی و 5 وضعیــت در آســتانۀ بحــران اســت. مجمــوع 
ایــن شــرایط را بایــد شــرایط نامطلــوب، رکــود و بــروز تدریجــی بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی نامیــد. 

ــان اســت.  ــع دانش بنی ــر از وضعیــت صنای ــن ســناریو بیشــتر متأث ای

5ـ5ـ4. سناریوهای چهارم و پنجم: بدترین حالت های محتمل 
ســناریوهای چهــارم و پنجــم به ترتیــب در 9 و 10 مــورد از عوامــل کلیــدی در شــرایط بحرانــی کامــل هســتند 
و در آن هــا سیســتم هیــچ عالئــم مثبتــی از تحــرک و پویایــی نشــان نمی دهــد. البتــه وقــوع چنیــن احتمــال 
ــی  ــال خروج ــن  ح ــباتی. درعی ــر ارزش محاس ــم ازنظ ــت و ه ــف اس ــی ضعی ــر منطق ــم ازنظ ــوب، ه نامطل
تحلیــل داده هــا نه تنهــا احتمــال وقــوع چنیــن پدیــده ای در اقتصــاد دانش بنیــان را دور از ذهــن ندانســته، 
بلکــه نســبت بــه ســایر ســناریوهای نوزده گانــۀ باورکردنــی، از احتمــال بیشــتری برخــوردار اســت. در ایــن 
ــاوری  ــادرات فن ــهم ص ــوع س ــز موض ــت، ج ــوم اس ــناریوی س ــابه س ــل مش ــای عوام ــناریوها، وضعیت ه س
ــم  ــارم و پنج ــناریوهای چه ــت و در س ــف اس ــوم، ضعی ــناریوی س ــه در س ــی ک ــدات صنعت ــرفته از تولی پیش
نامطلــوب، ضدتوســعه و ناکارآمــد اســت و موضــوع ثبــت مالکیــت کــه در ســناریوی ســوم حالــت ایســتا دارد 

و در ســناریوهای چهــارم و پنجــم حالــت بحــران دارد.

6. نتیجه گیری  
در پاســخ بــه ســؤال اول کــه »پیشــران های کلیــدی اقتصــاد دانش بنیــان کدم انــد؟« نتایــج تحلیــل 
ــری«  ــۀ یادگی ــت؛ »جامع ــش« اس ــع دان ــر از »صنای ــان« مهم ت ــع دانش بنی ــان داد »صنای ــله مراتبی نش سلس
مهم تــر از »صنایــع دانــش« اســت و ایــن مؤلفه هــا مهم تــر از »جامعــۀ اطالعاتــی« و »دولــت دانــش« هســتند؛ 
ــب  ــم ضری ــب وکار« ه ــای کس ــت. »فض ــده اس ــی  ش ــش ارزیاب ــت دان ــر از دول ــز مهم ت ــی نی ــۀ اطالعات جامع
اهمیــت کمتــری از ایــن پنــج مؤلفــه دارد. نتایــج ماتریــس اثــرات متقاطــع حاکــی از آن اســت کــه در بیــن 
مؤلفه هــای صنایــع دانش بنیــان، ســهم صــادرات فنــاوری پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی، تعــداد مارک هــا و 
برندهــای تجــاری ثبت شــده، ســهم صــادرات محصــوالت فنــاوری اطالعــات از کل صــادرات کاال و خدمــات 
ــاخص های  ــن ش ــد. در بی ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا 4 را ب ــۀ 1 ت ــی رتب ــی و رویالت ــای لیسانس و هزینه ه
ــۀ 5 و 6  ــال رتب ــراد بزرگ س ــوادی اف ــد  باس ــی و درص ــالت عال ــال های تحصی ــط س ــری، متوس ــۀ یادگی جامع
را به دســت آوردنــد. در بیــن شــاخص های ســاخت های ترکیبــی صنایــع دانــش، جامعــۀ اطالعاتــی، دولــت 
ــت  دانــش و فضــای کســب وکار تعــداد مقــاالت علمــی و فنــی، تعــداد اختراعــات، تعــداد مشــترکین اینترن
ــر قاعــده، شــفافیت و  ــد، تعــداد ســرورهای اینترنــت امــن، مالکیــت فکــری و حکمرانــی مبتنــی ب پهــن بان
ــا  ــرای قرارداده ــرزی و اج ــارت برون م ــت و تج ــت مالکی ــی، ثب ــش عموم ــاد در بخ ــئولیت پذیری و فس مس

ــد.     ــا 14 را دارن ــۀ 7 ت ــب رتب به ترتی
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در پاســخ بــه ســؤال دوم کــه »ســناریوهای پیــِش روی اقتصــاد دانش بنیــان کدم انــد؟« نتایــج تحقیــق 
حاکــی از آن اســت کــه 19 ســناریوی باورکردنــی بــا ترکیب هــای متفاوتــی از وضعیت هــا، احتمــال وقــوع در 
اقتصــاد دانش بنیــان را دارنــد و احتمــال وقــوع رویدادهــای مثبــت بیشــتر از دیگــر سناریوهاســت. بااینکــه 
ــه  ــناریوهای نوزده گان ــر س ــده ای از دیگ ــش عم ــتند و بخ ــوب هس ــناریوها مطل ــن س ــری از ای ــداد کمت تع
حالت هــای نامطلــوب را نشــان می دهنــد، احتمــال تحقــق شــرایط بحرانــی در اقتصــاد دانش بنیــان 
به مراتــب پایین تــر از احتمــال تحقــق شــرایط مطلــوب اســت. نکتــۀ بســیار مهــم در نتایــج، فاصلــۀ نســبی 
میــزان مطلوبیــت در بهتریــن ســناریو بــا اهــداف نهایــی توســعۀ اقتصــاد دانش بنیــان اســت. بــا ایــن فــرض 
ــد،  ــاق بیفت ــت ـ اتف ــمارۀ 2 اس ــناریوی ش ــه س ــناریو ـ ک ــن س ــه بهتری ــناریوهای نوزده گان ــان س ــه از می ک
هنــوز هــم کشــور ایــران در اقتصــاد دانش بنیــان موفــق بــه پوشــش کامــل مأموریت هــا در توســعه نیســت و 
ــراد  در برخــی بخش هــا، به خصــوص تعــداد مارک هــا و برندهــای تجــاری ثبت شــده، درصــد باســوادی اف
بزرگ ســال، تعــداد مشــترکین اینترنــت پهــن بانــد و تعــداد اختراعــات، فاصلــۀ محسوســی بــا راهبردهــای 
ــاد  ــعۀ اقتص ــد توس ــر رون ــر ب ــل مؤث ــل از 14 عام ــت، 5 عام ــن حال ــود دارد. در خوش بینانه تری ــعه وج توس
ــود و 9 عامــل هنــوز در وضعیــت روندهــای مطلــوب  ــال برخــوردار خواهــد ب دانش بنیــان از وضعیــت ایدئ
بــوده و بــه نقطــۀ ایدئــال نخواهــد رســید. از طــرف دیگــر، بــا ایــن فــرض کــه بدتریــن حالــت ممکــن، یعنــی 
ســناریوی 9 اتفــاق بیفتــد، 11 وضعیــت بحــران کامــل و 3 وضعیــت در آســتانۀ بحرانــی تعریــف شــده کــه 
ــر  ــا در ه ــب وضعیت ه ــر ترکی ــم دیگ ــۀ مه ــت. نکت ــی اس ــناریوهای بحران ــی س ــدت نامطلوب ــی از ش حاک
ســناریو اســت. بــا  اطمینــان می تــوان گفــت کــه وضعیت هــای عوامــل کلیــدی به طــور منطقــی وابســتگی 
ــر  ــذار ب ــت تأثیرگ ــود وضعی ــناریوها، وج ــام س ــه در تم ــوری  ک ــد؛ به ط ــان می دهن ــم نش ــه ه ــدیدی را ب ش
وضعیــت ســایر عوامــل نزدیــک بــه آن نیــز اثــر گذاشــته و در هیچ کــدام از ســناریوها، عــدم ســنخیت ترکیــب 
ــد  ــان می ده ــران نش ــان در ای ــاد دانش بنی ــر اقتص ــرایط حاض ــل ش ــود. تحلی ــاهده نمی ش ــا مش وضعیت ه
ــا اهــداف و آرمان هــای توســعه و اهــداف ســند چشــم انداز بســیار  ــی اقتصــاد دانش بنیــان ب ــۀ کنون فاصل
زیــاد اســت و راه دراز و پرفرازونشــیبی بــرای تحقــق آن فــراروی ایــران در اقتصــاد دانش بنیــان اســت. اگــر 
ــرایط  ــم و ش ــرض کنی ــل ف ــت کام ــا مطلوبی ــی ت ــرایط بحران ــی از ش ــب طیف ــزی را در قال ــۀ برنامه ری صحن
ــم،  ــعه بدانی ــداف توس ــا اه ــل ب ــی کام ــت را نزدیک ــعه و مطلوبی ــداف توس ــل از اه بحرانــی را دوری کام
بایــد گفــت اقتصــاد دانش بنیــان درحــال حاضــر شــرایط خوبــی نــدارد و فاصلــۀ چندانــی از نقطــه مبــدأ 
ــا نامطلــوب حاکــم  به ســمت اهــداف توســعه نگرفتــه اســت. در برخــی وضعیت هــا نیــز شــرایط بحرانــی ی
ــران اســت،  ــه  جلــوی اقتصــاد دانش بنیــان در ای اســت. اگرچــه روندهــا حاکــی از توســعۀ تدریجــی و رو ب
ایــن روندهــا به انــدازه ای بطئــی و ُکنــد اســت کــه در مقایســه بــا اهــداف توســعه و فاصلــۀ زمانــی 8 ســال 
تــا تحقــق آن هــا، بســیار ناچیــز بــوده و به نظــر می رســد تغییــر و تحــول گســترده ای بــرای معمــاری آینــده 

ــد. ــب می کن طل

درمجمــوع بایــد گفــت نتیجــۀ اصلــی ایــن تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه 14 عامــل کلیــدی بازیگــران 
اصلــی و مؤثــر بــر فراینــد توســعۀ اقتصــاد دانش بنیــان هســتند کــه وضعیــت فعلــی ایــن عوامــل چنــدان 
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مناســب نیســت و ســناریوهای احتمالــی پیــِش روی اقتصــاد دانش بنیــان در ایــران نیــز اگرچــه امیدهــای 
فراوانــی بــه وقــوع شــرایط مطلــوب در ایــران را نشــان می دهــد، از طــرف دیگــر وقــوع شــرایط بحرانــی را 
ــع دانش بنیــان در اهــداف توســعه،  ــه و نقــش مهــم صنای ــد. براســاس نتایــج حاصل دور از انتظــار نمی دان
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــان کمیس ــاد دانش بنی ــۀ اقتص ــش کمیت ــر نق ــد ب ــر تأکی ــش عالوه ب ــن پژوه در ای
ــران برجســته،  ــان متشــکل از مدی ــۀ راهبــری توســعۀ اقتصــاد دانش بنی شــورای اســالمی، تشــکیل کمیت
ــع  ــان و صنای ــع دانش بنی ــعۀ صنای ــت توس ــۀ مدیری ــنهاد ها در زمین ــه پیش ــگاهیان ازجمل ــگان و دانش نخب
دانشــی اســت کــه ایــن کمیتــۀ راهبــری به صــورت مــداوم جریــان توســعۀ اقتصــاد دانش بنیــان را ارزیابــی 
کنــد و ضمــن آسیب شناســی فراینــد آن، رهنمودهــای الزم را بــه مدیــران و تصمیــم گیــران ارائــه نماینــد. 
ــد  ــان خواه ــاد دانش بنی ــعۀ اقتص ــزی و توس ــورای برنامه ری ــای ش ــل فعالیت ه ــه مکم ــن کمیت ــف ای وظای
ــی  ــدات صنعت ــرفته از تولی ــاوری پیش ــادرات فن ــهم ص ــاد س ــیار زی ــت بس ــه اهمی ــا توج ــن ب ــود. همچنی ب
و ســهم صــادرات محصــوالت فنــاوری اطالعــات از کل صــادرات کاال و خدمــات در توســعۀ اقتصــاد 
ــود در  ــای خ ــور در برنامه ریزی ه ــت گذاری کش ــۀ سیاس ــت و مجموع ــود دول ــنهاد می ش ــان پیش دانش بنی
راســتای کاهــش وابســتگی بــه نفــت و رهایــی از اقتصــاد تک محصولــی، توجــه ویــژه ای بــه توســعۀ فنــاوری 
پیشــرفته و محصــوالت فنــاوری اطالعــات و در ادامــه افزایــش ســهم صــادرات فنــاوری پیشــرفته و ســهم 

صــادرات محصــوالت فنــاوری اطالعــات مبــذول کنــد.  
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