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 بخش معرفی کتاب

 اقتصاد توسعه دانش بنیان کتاب معرفی

 کننده: فاطمه حیدری رسمزده، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی 
ی
 معرف

 آموزش عایلریزی برنامهنویسنده: دکتر یعقوب انتظاری، دانشیار مؤسسه پژوهش و 

: مؤسسه پژوهش و   آموزش عایلریزی برنامهنارسی

توسط دکتر یعقوب انتظاری تصنیف و  ،صفحه 382در ده فصل و اقتصاد توسعه دانش بنیان کتاب 

به چاپ رسیده است.  1399ریزی آموزش عایل در بهار برنامهتوسط انتشارات مؤسسه پژوهش و 

های موجود در رشد و توسعه اقتصادی دانش بنیان، دکتر انتظاری در این کتاب؛ ضمن نقد کیل نظریه

نظری و  رویکرد جدیدی برای تحلیل اجتمایع،-اقتصادی هایهای اکوسیستمبا الهام از نظریه

 یمسیاست
ی
  کند. گذاری توسعه اقتصادی دانش بنیان معرف

تواند برای یم محصول این کتاب فرادانشی است کهترصی    ح کرده است، ه همچنانکه نویسند

، به عنوان یک راه حل  ی دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و سیاستگذاران توسعه مفید باشد. همچنی 

نفعان و بازیگران توسعه اقتصادی تواند قابل استفاده  برای ذییم رای مسأله توسعه اقتصادی،جدید ب

ی مفاهیم، در ایران باشد. برای دستیابی به هدف یاد شده از رویکرد اکوسیستم و روش ی های ممت 

بالغ بر منتشی شده در نیم قرن اخت  که ) فراتحلیل کیفی و فراترکیب کیفی ادبیات توسعه اقتصادی

 عنوان است( استفاده شده است.  200

تحوالت قرن بیستم  سازمان یافته است. در بخش اول که فصل 10مباحث کتاب در سه بخش و 

صل تحلیل شده است. در فصل اول در سه ف الت نظری و عمیل و پیامدهای آنها ، تحو نامیده شده

ها و ها، مفاهیم، دیدگاهریشه نامیده شده است،« های اقتصاد توسعه دانش بنیاننظریه» که

صورت تاریخی بررش شده است. در ه های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی دانش بنیان بنظریه

جامعه »و « عرص دانش»نام گذاری شده است، تحوالت منجر به « انقالب دانش»فصل دوم که 

ش است«دانش بنیان ش توزی    ع دانش، گستر فاده دانش علیم و  ، مانند توسعه تولید دانش، گستر

 شدن فراگت  و دانش بنیان، های اقتصادی، ظهور فناوریفناورانه در فعالیت
ی
های جدید، جهاب

ه بررش شده است. در فصل سوم که  اقتصاد دانش »تحوالت ساختاری در دانشگاه و صنعت و غت 

ضعیت نوظهور در و و نامیده شده است، اقتصاد دانش بنیان به مثابه پیامد انقالب دانش « بنیان

ای مانند اقتصاد ایران( )وضعیت مطلوب برای اقتصادهای در حال توسعه در حال توسعهکشورهای 

اقتصادی در اقتصاد دانش بنیان، صنایع های ساختار فعالیت ،این فصلدر بررش و تحلیل شده است. 
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دانش بنیان و بازارهای متنوع ، اکوسیستم کسب و کارهای صنایع دانش بنیان، صنایع دانش بر دانش، 

 مربوط به دانش تحلیل شده است. 

های و اکوسیستم« اکوسیستم توسعه اقتصادی دانش بنیان»در بخش دوم کتاب، ابعاد مختلف 

اند. فصل چهارم که ح داده شده)از فصل چهار تا نه( رسی  تشکیل دهنده آن در شش فصل بعدی کتاب

باز و آزاد بودن است، حکایت از آن دارد که  شده نامیده« بنیانزیست بوم توسعه اقتصادی دانش »

ی و انتخاب( و رفتار عقالب  ) ذهن مردم ط الزم برای  ؛در پندار، گفتار، کردار، رفتار، تصمیم گت  رسی

ی زیست بوم مناسب برای توسعه دانش بنیان است. در این فصل نشان داده شده که اقتصاد  شکل گت 

ط الزم برا ،و جامعه باز و آزاد  ی زیست بوم مناسب برای رسی توسعه دانش بنیان هستند؛ ی شکل گت 

 
ی
ی مستلزم وجود یک رژیم سیاش مردم ساالر و از طرف ی یک اقتصاد و جامعه باز و آزاد نت  شکل گت 

ش عقالنیت و فرهنگ دانش بنیان در جامعه کمک یم کند حکومتداری خوب است؛ عالوه بر آن، گستر

پندار، گفتار، کردار، رفتار و انتخاب خود باز باشند و آزادی را طلب کنند. بنابراین، عقالنیت تا مردم در 

و فرهنگ دانش بنیان عامل دیگری است که نقش مهیم در ایجاد زیست بوم مناسب برای توسعه 

 اقتصادی دانش بنیان دارد. 

ی و رابطه ب ی و جامعه یادگت  ی آنها و توسعه اقتصادی در فصل پنجم مفاهیم اکوسیستم یادگت  ی 

ی مادام العمر مردمتحلیل یم ی  ،شود. این فصل حکایت از آن دارد که یادگت  هم هدف و هم تعیی 

ی نشان داده شده  کننده توسعه است. از این رو، اهمیت مضاعف در توسعه اقتصادی دارد. همچنی 

ی در چارچوب اکوسیستم ی توسعه یمهای است که یادگت  ها، مؤسسات دارس، دانشگاهیابد؛ میادگت 

، دولت، نهادهای عمویم، سازمان های مردم نهاد از جمله عنارص یک های خصویص و سازمانآموزشی

ی را  ی در تعامل پویا با یکدیگر جامعه یادگت  ی هستند؛ مجموعه اکوسیستم یادگت  اکوسیستم یادگت 

ی فرهنیم شکل ی عالوه بر کمک به شکل گت  ل رسمایه یگ دانش بنیان، به تشکدهند؛ جامعه یادگت 

 و رسمایه اجتمایع کمک یم
ی
، رسمایه انساب

ی
ی یگ از مؤلفهفرهنگ های کند. بنابراین، جامعه یادگت 

 کلیدی اکوسیستم توسعه دانش بنیان است. 

ی و انتخاب عقالب  است. تولید و  ؛اطالعات ی و دانش، و اساس تصمیم گت  مواد اولیه یادگت 

 به مغز انسان محدود نیمرصف ،تپردازش اطالعا
ً
( و )نظریه اطالعات و  علومشود، ا علوم شناختر

فتههای جدید فناوری ی ها، هوش مصنویع، برنامهاو بسیار پیشی ها( برای این و مکانیسمها ی )ماشی 

تأثت  توزی    ع و تروی    ج اطالعات توسعه یافته است. توسعه علوم و فناوری اطالعات، عالوه بر منظور و 

های عمیق و وسیع( در نظام) )ایجاد صنعت اطالعات(، تأثت  غت  مستقیم مستقیم بر نظام اقتصادی

 و سیاش
ی

ی اکوسیستیم است که دادهگذارد. هدف فصل ششم یم اقتصادی، اجتمایع، فرهنگ ها تبیی 

ی، خالقیت، نوآوری و کارآفریتی تولی  د، توزی    ع و تروی    جو اطالعات مناسب را برای تولید دانش، یادگت 

 کند. یم
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هدف فصل هفتم تحلیل اکوسیستم دانش و خالقیت از یک طرف و نقش آن در توسعه دانش  

ها، دهد که  اکوسیستم دانش از تعامل پویای دانشگاهیم بنیان از طرف دیگر است. این فصل نشان

علیم،  هایمؤسسات تحقیقات عمویم، مؤسسات تحقیقات خصویص، محققان مستقل، انجمن

های مردم نهاد در یک منطقه جغرافیاب  حکایت دارد که گذاران و سازمانهای تجاری، سیاستبنگاه

کنند. یم پردازند و دانش مناسب توسعه را تولید یم در رقابت و  همکاری با یکدیگر به فعالیت خالقانه

 دهند. یم اقتصاد دانش را شکل ،های دانش در تعامل پویا با یکدیگر اکوسیستم

 یم دانش،های خالقانه به عنوان محصوالت اکوسیستمهای دانش جدید و فعالیت
ی
توانند زماب

ی  ؛مثمرثمر واقع شوند که تجازی سازی شده و به نوآوری تبدیل شوند. هدف فصل هشتم تبیی 

تجاری سازی دانش و نوآوری در چارچوب آن سازماندیه های اکوسیستم نوآوری است که فعالیت

های نوآوری بدلیل همزیستر و تعامل که اکوسیستم  شده استشوند. در این فصل نشان داده یم

 مانند بنگاه
ی
های علم و فناوری، مراکز ها، پارکتجاری دانش بنیان، دانشگاههای هدفمند ذی نفعاب

 و مایهرشد، سیاست گذاران نوآوری، رس 
ی
 در یک منطقه جغرافیاب  خاص شکل ...،داران رسمایه انساب

ند. اکوسیستمیم ی در تعامل پویا با یکدیگر های گت  دهند. بخش یم اقتصاد نوآوری را شکل ،نوآوری نت 

 ها از طریق کارآفریتی انجامها، تجاری سازی دانش و نوآورییتهای ابتکارات، خالقای از فعالیتعمده

ی اکوسیستیم است که در چارچوب آن کارآفریتی شوند. هدیم مبتتی بر دانش های ف فصل نهم تبیی 

است که  شده ن فصل نشان دادهیابند. در اییم در یک کشور یا منطقه جغرافیاب  خاص، توسعه

دهند. بنابراین، اقتصاد یم اقتصاد کارآفریتی را شکل ،های کارآفریتی در تعامل پویا با یکدیگر اکوسیستم

ارآفریتی عنرص دیگری از اکوسیستم توسعه دانش بنیان است. در نهایت، در فصل دهم مطالب نه ک

. شده استترکیب « اکوسیستم توسعه اقتصادی دانش»فصل گذشته جمع بندی و در قالب مفهوم 

ی به عمل  نشان ،. نتایج مطالعاتشده استسیاستر مناسب ارائه های و توصیهآمده  آنگاه نتیجه گت 

دهد که توسعه اقتصادی نه یک فرآیند، بلکه یک اکوسیستم دانش بنیان است که در زیست بوم یم

ی زیستیابد. بدون شکلیم پرورش ؛مناسب توسعه بوم توسعه و اکوسیستم توسعه دانش بنیان گت 

اقتصادی در آن کشور اتفاق نخواهد افتاد. علت اینکه بعضی از کشورها توسعه  در یک کشور، توسعه

ستم مناسب برای توسعه را دارند؛ در مقابل، کشورهای یاند، این است که آنها زیست بوم و اکوسیافته

خواهد توسعه پیدا کند، باید یم بوم و اکوسیستم هستند، اگر کشوریفاقد این زیست ؛توسعه نیافته

خود  ؛توسعه دانش ساخت اکوسیستمزیست بوم و اکوسیستم مناسب توسعه را در خود بسازد. 

ی، فناوری اطالعات، های مستلزم ساخت پنج اکوسیستم دانش بنیان، یعتی ساخت اکوسیستم یادگت 

ای و میل و کسب و کار دانش بنیان در سطوح محیل، منطقه القیت و دانش، نوآوری، کارآفریتی خ

 است. 
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ی گفتمان توسعه اقتصادی دانش توصیه های کتاب، نویسندهیافتهبا توجه به  های سیاستر برای پیگت 

 
ی
ایران ارائه بنیان و ساخت اکوسیستم توسعه بنیان را در سه سطح حکومت، دولت و  مقامات استاب

 داده است. 

 توصیه هاب  برای حکومت برای بهبود زیست بوم توسعه الف. 

سعه یافته برای جهان بخصوص کشورهای تو های ایجاد روابط حسنه با ملل و دولت ✓

ی توسعه؛  یادگت 

ش آزادی ✓ ، های اعتال قابلیتهای فرد و اصالح سیاستهای گستر ، سواد، سالمتر
ی
انساب

ی بردن فقر؛  تغذیه و از بی 

، مایل و پویل، تجارت  ✓ باز و آزاد سازی نظام اقتصادی از ابعاد رسمایه گذاری داخیل و خارجی

؛  خارجی

، سیاش و اجتمایع؛باز و آزاد سازی جامعه از ابعاد ف ✓
ی

 رهنگ

ی نظامند و  ؛حکومتداری خوب ایجاد  ✓  خوب؛ ریزی برنامهپیگت 
ی
 شده اصول حکمراب

 ایجاد فرهنگ دانش بنیان؛ تشویق علم گراب  و عقالنیت رفتاری ؛ ✓

ی  -مطلوب سازی رژیم نهادی ✓ ی پایی  تر در راستای افزایش اصالح قانون اساش و قوانی 

 انعطاف پذیری و پویاب  نظام سیاش. سیاش مردم، مشارکت 

 توصیه هاب  برای دولتب. 

ی در سطح میل و حمایت از ساخت اکوسیستمساخت اکوسیستم ✓ ی های های یادگت  یادگت 

 ای؛محیل، منطقه

ی های های دانش در سطح میل و حمایت از ساخت اکوسیستمایجاد اکوسیستم ✓ یادگت 

 ای؛محیل، منطقه

ی محیل، های در سطح میل و حمایت از ساخت اکوسیستم ایجاد اکوسیستم نوآوری ✓ یادگت 

 ای؛منطقه

ی های ایجاد اکوسیستم کارآفریتی در سطح میل و حمایت از ساخت اکوسیستم ✓ یادگت 

 ای؛محیل، منطقه

ی های ایجاد اکوسیستم کسب و کار در سطح میل و حمایت از ساخت اکوسیستم ✓ یادگت 

 ای. محیل، منطقه

 توصیه هاب  برای ج. 
ی
 مقامات برای استاب

 در سطح میلتوسعه اقتصادی
ی

مقامات شود. بنابراین یم از شهر و روستا آغاز  ، اجتمایع و فرهنگ

بنابراین،  و شهری آغاز کنند.  توسعه روستاب   با توسعه را های ای و محیل بایستر اجرای سیاستمنطقه

 شود: یم پیشنهاد ای به مقامات محیل و منطقهاقدامات زیر 
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 ای؛محیل و منطقههای تروی    ج عقالنیت و فرهنگ دانش، نوآوری و کارآفریتی در رسانه ✓

وی از اصول حکومتداری خوب در مدیریت شهری، روستاب   ✓ ؛پت 
ی
 ، بخشی و استاب

ی و ساخت اکوسیستم ✓ ی در های ایجاد شهرها و روستاهای هوشمند، منطقه یادگت  یادگت 

 ی؛اسطوح محیل و منطقه

 ای؛منطقههای دانش بر محور دانشگاههای ایجاد اکوسیستم ✓

 ای؛منطقههای نوآوری بر محور دانشگاههای ایجاد اکوسیستم ✓

 ای ؛منطقههای ایجاد اکوسیستم کارآفریتی بر محور دانشگاه ✓

 ای. منطقههای ایجاد اکوسیستم کسب و کار بر محور دانشگاه ✓

 

 


