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 چکيده

هاي دانش بنيان اشاره شده در اين مقاله به تعريف فعاليت

است. همچنين در كنار بررسي مزاياي دانش بنيان كردن 

ها و مشكالت ورود ها در آموزش و پرورش به نارساييفعاليت

به اين عرصه نيز اشاره شده است. در پايان مقاله نيز 

ي آموزش رح شده است كه به موجب آن، مجموعهراهكارهايي مط

آموزان، معلمان، اولياء و مربيان و و پرورش اعم از دانش

ها ها و ثبت آنتوانند با بيان ايدهاندركاران ميديگر دست

ي هاي بالقوههاي دانش بنيان درون سازماني، ظرفيتدر شركت

نمايند خود را در توليد علم و تبديل آن به ثروت، بالفعل 

ساز استقالل تواند زمينهو اقتصاد دانش بنيان را كه مي

 اقتصادي كشور شود، سبب شوند.

 

هاي دانش بنيان، آموزش و پرورش، فعاليتواژگان كليدي: 

 اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان.
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 مقدمه

 اقتصاد مقاومتی

سياستی است که اگر به درستی انجام شود به بهترين  1اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی در باعث شكوفايي اقتصادي كشور شود. نحو می تواند 

مختصر اقتصادی است درون زا، برون نگر، عدالت پايه، مردم محور  يبيان

مخاطرات مقاوم بوده و و دانش بنيان که نسبت به تهديدها، تغييرات و 

های ناخواسته و منفی کم ترين اثر را می پذيرد نه تنها از جريان 

 منجر شود.بلکه می تواند به جريان سازی مثبت و مطابق با منافع ملی 

 
 اقتصاد دانش بنيان

شود که در آن از به روشی از توليد گفته مینيز   2اقتصاد دانش بنيان

شود. فناوری و به خصوص دانش برای ايجاد ارزش افزوده استفاده می

ابزاری برای تبديل بخشی از دانش به ماشين  ،های دانش بنيانفناوری

محور و زيرساخت توليد در اقتصاد های مختلف،  (. 1)شوندآالت محسوب می

های اقتصاد دانش بنيان را نسبت به خوبی می تواند وجه تمايز و مزيت

 به انواع ديگر مشخص کند. اگر سه نوع اقتصاد کشاورزی، صنعتی و دانش

 ؛بنيان را در نظر بگيريم؛ محور و زيرساخت توليد در اقتصاد کشاورزی

منابع خام و انرژی  ؛در اقتصاد صنعتی است و زمين، آب و شرايط اقليمی

اما باشد ناپذيرميپذير و تجديدهای تجديدمنابع انسانی، انرژیاعم از 

يد در اقتصاد دانش بنيان نوعی از اقتصاد است که محور و زيرساخت تول

شده است و ارزش  قرار داده فناوری، يادگيری و مهارت  یپايهآن بر 

ايجاد شده به نسبت کار صورت گرفته در مقايسه با اقتصادهای ی افزوده

کشاورزی و صنعتی بسيار بيشتر است. برای شکل گيری يک اقتصاد دانش 

روی بنيان و حرکت در مسيرهای تعيين شده ملزوماتی نيز وجود دارد؛ ني

اختصاص بودجه های  های تشويقی، سياست  کار دانش آموخته و ماهر،

پژوهشی و زيرساخت های ارتباطی و فناورانه از مهمترين اين ملزومات 

را به اشتراک آن، است تا براساس آن بتوان دانش را به ثروت تبديل کرد

 گذاشت و در قبال تحوالت جديد واکنش به موقع و مناسبی از خود نشان

 .داد

اهميت اقتصاد دانش بنيان در سياست اقتصاد مقاومتی از آن رو مطرح 

می شود که دانش يکی از نيروهای بسيار موثر در تحوالت اقتصادی و 

محسوب کرد. دانش و  را يک کاالی عمومیاجتماعی بوده و حتی می توان آن

(. 2)با ديگران به اشتراک گذاشت ايده را می توان بدون کاهش و استهالک

عالوه بر تاکيد بر اقتصاد دانش بنيان در چارچوب سياست های اقتصاد 

مقاومتی، اهميت صنايع دانش بنيان در اسناد باالدستی از جمله سند چشم 

جايگاه  .کشور نيز مورد تاکيد قرار گرفته است یانداز بيست ساله

به ساله کشور  20و سند چشم انداز  1404های دانش بنيان در افق شرکت

بايد پنجاه درصد از توليد  1404گونه ای پيش بينی شده است که در سال 

 .ناخالص داخلی کشور از محل اقتصاد دانش بنيان توليد شود

بنيان معنای دقيق اقتصاد دانشگونه بيان كرد كه توان ايندر مجموع مي

ی جايگاه در زمينه مقام معظم رهبري باشد. مي ی صحيح از علماستفاده

 :فرمايندشور میک کيی و توسعهلم و اهميت آن در رشد ع

تواند توقع عزت، توقع حقيقتًا کشورى که دستش از علم تهى است، نمی"

استقالل و هويت و شخصيت، توقع امنيت و توقع رفاه داشته باشد. طبيعت 

اى بخشد. جملهزندگى بشر و جريان امور زندگى اين است. علم، عزت می
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. فرمايد: العلم سلطانى پرمغزى است. میغه هست که خيلى جملهالبالدر نهج

علم اقتدار است. سلطان يعنى اقتدار، قدرت. العلم سلطان من وجده صال 

و من لم يجده صيل عليه؛ علم اقتدار است. هرکس اين قدرت را به چنگ 

تواند غلبه پيدا کند. هر کسى که اين تواند تحکم کند؛ میمی آورد

را به دست نياورد، صيل عليه؛ بر او غلبه پيدا خواهد شد. اقتدار 

 (.3")کنندکنند. به او تحکم میديگران بر او قهر و غلبه پيدا می

 

 

 

 مراكز رشد

يكي از ابزارهاي رشد اقتصادي است كه به منظور حمايت از  3مراكز رشد

تسهيالت ي امكانات و شود و با ارائهكارآفرينان تحصيل كرده تأسيس مي

كند. امروزه هاي جديد را فراهم ميي پا گرفتن شركتعمومي، زمينه

عنوان يكي از ابزارهاي پذيرفته شده براي استفاده از مراكز رشد به

تبديل خالقيت و دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي به محصوالت قابل ارائه 

 شود.ي كارآفريني محسوب ميبه بازار و توسعه

 

 نيانهای دانش بشرکت

هاي علم و فناوري به هاي دانش بنيان در پاركموضوع تأسيس شركت

در كشور دنبال  1381طور جدي از سال ها، بهمنظور تجاري سازي ايده

ي خصوصي يا ها و مؤسسات دانش بنيان، شركت يا مؤسسهشده است. شركت

افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش تعاوني است كه به منظور هم

حور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي )شامل گسترش و كاربرد اختراع و م

نوآوري( و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه)شامل طراحي و توليد 

-ي فراوان بههاي برتر با ارزش افزودهي فناوريكاال و خدمات( در حوزه

-شود. در واقع اين شركتافزارهاي مربوط تشكييل ميويژه در توليد نرم

ها را توانند ايدهحلقه واسطه بين ايده و تكنولوژي هستند كه ميها 

در مسير رسيدن به تكنولوژي هدايت كنند و گاهي اوقات خود همين 

توانند ايده خودشان را به تكنولوژي تبديل كنند. ها هم ميشركت

ها هاي دانش بنيان نيز در همين راستا و زير مجموعه اين شركتفعاليت

توانند با توليد علم و تجاري سازي آن، از هدر كه ميقرار دارند 

رفت منابع مالي ناشي از واردات جلوگيري كرده و نيز باعث ايجاد 

 اشتغال در داخل كشور شود.

 

 روش تحقيق

ميلون نفري، ذخيره  14ي آموزش و پرورش با توجه به جمعيت حدود مجموعه

طور باشد. اگر بهمي هاي نو دارااي را جهت توليد ايدهفكري گسترده

ها اي نو باشد مجموع ايدهنفر، يك نفر داراي ايده 500ميانگين از هر 

ها به نوآوري رسد و اگر يك صدم اين ايدهايده مي 28000در هر سال به 

محصول تجاري سازي شده در سال  280و تجاري سازي منجر شود، شاهد 

 باشد.باشيم كه البته رقمي قابل مالحظه ميمي

توان به اين مطلوب دست پيدا كرد،  موارد كه چگونه ميحال اين .1

 باشد:زير مد نظر مي

توانند با ايجاد مراکز ادارات آموزش و پرورش هر منطقه مي .2

ها را از های دانش بنيان امتياز ثبت ايدهرشد و نيز ثبت شركت

 آن خود كنند.
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، قرارداد گذاران همان منطقهگذاران ترجيهًا سرمايهبا سرمايه .3

 را ببندند.تبديل ايده به اختراع و نيز تجاري سازي آن

دانش آموزان و مربيان ساعي را به اين نكته توجه دهند كه  .4

تواند فراگير باشد)چه هاي دانش بنيان ميمنفعت حاصل از فعاليت

-در بحث مالي و چه در بحث بكارگيري نيروهاي بومي در كارخانه

 بنيان(.هاي توليد محصوالت دانش 

هايي نيز وجود دارد كه به بخشي اما در انجام موارد ذكر شده، نارسايي

 شود:ها اشاره مياز آن

-هدايت مجموعه ميليوني دانش آموزان به سمت تفكر و ايده .1

پردازي، نيازمند مربيان و معلمان توانمندي است كه خود دغدغه 

 پيشرفت اقتصاد جامعه را در ذهن داشته باشند.

ي مديران تصميم سازي نياز داريم كه به اين مهم وعهبه مجم .2

توجه داشته باشند و بتوانند در سطح ادارات كل و مناطق اين 

شود که فكر و ذغدغه را ايجاد كنند. اين امر زمانی محقق می

نگاهی علمی باشد نه نگاه ی آموزش و پرورش نگاه به مجموعه

های فکری مديران فيتسياسی. چه بسا با نگاه سياسی، بخشی از ظر

شان خواهد های ثبات جايگاه مديريتیصرف فراهم نمودن زمينه

 شد.

ي تعليم و تربيت انگيزه الزم در شرايطي كه ممكن است هدايتگران عرصه 

ها نداشته باشند، شايسته است كه مسئولين را به خاطر وجود برخي كاستي

ينه الزم را براي نشاط ها را در حد امكان برطرف نموده و زماين كاستي

 روحي و علمي مربيان و فراگيران فراهم نمايند.

 

 يافته ها
ي آموزش ي مجموعههاي بالقوهتواند ظرفيتدر اين قسمت راهكارهايي كه مي

-آموزان، معلمان، اولياء و مربيان و ديگر دستو پرورش اعم از دانش

بالفعل نمايد و اندركاران را در توليد علم و تبديل آن به ثروت، 

باعث شكوفايي اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد متكي به توان داخلي شود 

 نمايم:را اشاره مي

هاي خالقيت و مباحث كارآفريني به ورود مباحث فكري، تكنيك .1

هاي دوره هاي درسي از دوره ابتدايي و در همه پايهكتاب

 متوسطه.

 نوي(.)مع 4هاي مالكيت فكريها و دورهبرگزاري كالس .2

يا حداقل هاي علم و فناوري در سطح ادارات كل و ايجاد پارك .3

 ها.ارتباط با اين پارك

ايجاد درسي با عنوان "پروژه طراحي و ساخت" در هر پايه  .4

تحصيلي براي دانش آموزان كه بتوانند با استفاده از وسايل 

اي را طراحي كرده و ساخته و تجهيزات مدرسه دست

امر، ايجاد فضاي آزمايشگاهي مجهز در بسازند.)الزمه اين 

 باشد(.ها ميسراي مدارس و يا حداقل در پژوهشهمه

عدم تأكيد بيش از حد معلمان سه مقطع به مباحث تئوري  .5

ها هاي كاذب در بين دانش آموزان و سوق دادن آن)وجود رقابت

به سمت كنكور خصوصًا در متوسطه دوم باعث شده كه سرمايه 

رف مباحث تئوري محض و نيز صرف رفت و آمد در فكري عظيمي ص

هاي فوق برنامه و خصوصي شود و دانش آموزان را از كالس
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پرداختن عميق به مسائل و مباحث باز دارد. الزم به ذكر است 

هاي ذهني و كشفيات دانشمندان در دوران ي جرقهكه عمده

هاي كاذب دانش فراغتشان  رخ داده است وبا توجه به رقابت

ي آموزان برترخصوصاً در مدارس خاص، عمالً دانش آموزان متوسطه

اول و دوم اين مدارس، به مدت شش سال از اوقات فراغت 

ي آموزش و پرورش متعارف محروم بوده و به دنبال آن مجموعه

هاي دانش بنيان ها، اختراعات و شكوفاييها، خالقيتاز ايده

 بهره خواهد بود (.بي

ورد مدارس خاص مخصوصا مدارس استعدادهاي تجديد نظر در م .6

درخشان كه عالوه بر ايجاد احساس خودكمتر بيني در بين دانش 

ي توجه كمتر مسئولين آموزان مدارس دولتي )عادي(، زمينه

آموزشي را به اين دانش آموزان چه در اختصاص منابع و 

 آورد.امكانات و چه در اختصاص معلمان زبده، فراهم مي

به عنوان يك پروژه تحقيقاتي  5(𝐵𝑃كسب و كار ) تهيه طرح .7

براي دانش آموزان خصوصًا متوسطه دوم در هر سه پايه )طرح 

كسب و كار سندي است مكتوب كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي 

كند. به عبارتي ديگر در تهيه طرح كسب و كار؛ را مشخص مي

 شود(.موضوع، هدف  و روش ِتحقق كسب و كار مطرح مي

 ييرو تغ یمناسب در جهت اصالح نظام علوم انسان يزیربرنامه .8

 نگرش مديران آموزش و پرورش و مردم دراين مورد.
 

 گيريبحث و نتيجه
در اين مقاله اشاره شد كه با توجه به ظرفيت باالي منابع انساني و 

هاي اين آوري ايدهتوان با جمعفكري در مجموعه آموزش و پرورش مي

هاي دانش بنيان به نام ها در شركتميليوني و ثبت اين ايدهي مجموعه

ها در آموزش و پرورش، ادارات مناطق، عالوه بر دانش بنيان كردن فعاليت

افزايي علم و ثروت را فراهم نمود و رشد و شكوفايي اقتصاد موجبات هم

 مقاومتي را كه همان اقتصاد متكي به توان داخلي است، رقم زد.

 

 بعفهرست منا

، دانشگاه مقاومتي اقتصاد تبيين و بررسي ملي همايش مقاالت مجموعه (1)

 1391اسفند  16 ،350گيالن، 
 1389، زمستان 33دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره  ( ناظمان، حميد، مجله2)

 1386شهريور  12ديدار با نخبگان جوان، ( مقام معظم رهبري، 3)
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