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 :چکیده

 و صنعتی تولید اجتماعی، اقتصادی، مختلف های جنبه از متوسط و کوچک صنایع جهان، کشورهای بیشتر در امروزه

 رشد در مهمی نقش بنیان دانش های شرکت دانش، بر مبتنی اقتصاد در. هستند آفرینی نقش حال در خدمات ارایه

 منظور به که است تعاونی یا خصوصی ی موسسه یا شرکت بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت. دارند برعهده اقتصادی

 توسعه و تحقیق سازی تجاری و اقتصادی و علمی اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد ی توسعه ثروت، و علم افزایی هم

 بازار به برای. شود می تشکیل مربوط های افزار نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر های فناوری حوزه در

 باشد می آنها محصوالت سازی تجاری به نیاز بنیان دانش های شرکت محصوالت رسانیدن

 سازی تجاری بنیان، دانش های شرکت ومتوسط، صنایع کوچک: کلیدی واژگان

Evaluation of knowledge-based companies in Iran 

Abstract 
Today, in most countries, small and medium industries of the various aspects of economic, social, 

industrial production and service delivery are in the role. In the knowledge-based economy, 

knowledge-based companies are responsible for an important role in economic growth.especially in 
the form of software-related. The company’s products deliver market knowledge needed to 

commercialize their products 
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 مقدمه

ها و  راهکار بررسیبه  قاله ها در این م کشور  بنیان در دنیای کسب و کار و اقتصاد های دانش شرکتبا توجه به اهمیت 

تواند از مهاجرت نخبگان کشورمان به خارج  می ای که ؛ ایدهمی پردازیمبنیان  های دانش های شکل گیری شرکت چالش

های مختلف به ویژه عرصه های دانشی  را در عرصهگی کشورمان دتوسعه و بالن از کشور جلوگیری نماید و زمینه رشد و

حقیقت مجموعه ای از داشته های تئوری، عملی،  در ابتدا باید به تعریف جامعی از دانش بپردازم. دانش در نماید. فراهم

داشته های متعددی نظیر زمین، تجهیزات سخت افزاری، منابع طبیعی و  مهارتی و تجربی بشر است. در طول تاریخ،

اصلی  دادند. در روزگار کنونی، این دانش است که جوهره اصلی کسب و کار بشر را تشکیل می عات، جوهرهاطال

شود. به  در آنها تعیین می ها بر سر میزان، سطح و نوع دانش موجود ها را تشکیل می دهد و رقابت شرکت شرکت

  .شوند های امروز از دانش صاحب ثروت می عبارت ساده تر شرکت

 شرکت های دانش بنیانتعریف 

 خصوصی یا های شرکت دانش بنیان، های بر اساس ماده یک قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، شرکت

 شامل اقتصادی و علمی تحقق اهداف محور، دانش اقتصاد توسعه وثروت، علم هم افزایی تعاونی اند که به منظور
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 ارزش افزوده فراوان با و فناورى حوزه در توسعه و نتایج تحقیق سازی تجاری و نوآوری و اختراع وکاربرد گسترش

 شوند. می تشکیل

 

،اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید،توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل oecdطبق تعریف 

 (2گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرند.)

 یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای در بنیان دانش اقتصاد ی تجربه

 هند در بنیان دانش اقتصاد

 و اقتصادی ی توسعه و رشد در بزرگی های گام جهان، بزرگ اقتصادهای از یکی عنوان به هند اخیر، ی دهه دو در

 5/3 حدود رشد از پس هند، اقتصاد. است شده بینی پیش رشدی به رو روند نیز آتی سال های برای و برداشته اجتماعی

 درصد 5/5 حدود به آن ی ساالنه رشد میزان و یافت توجهی قابل رشد 1791 دهه در ،1751-1791 های دهه در درصدی

 ،1771 سال ی نگرانه آینده اصالحات از پس ،1771-1779 و 1772-1773 های سال بین هند اقتصادی رشد. یافت افزایش

 رشد. کرد پیدا زیادی انطباق جهانی رقابت شرایط با کشور این اقتصاد بعد، به دوره این از و رسید درصد 9/1 به

 به 2112-2113 های سال در و درصد 5/5 به ،2111-2112 ی دوره در. یافت ادامه نیز سوم ی هزاره آغاز در هند اقتصادی

 های سال در را درصدی 9 توجه قابل رشد کشور این اقتصاد سال ها، این در اندک کاهش از پس. رسید درصد 4/4

 رشد میزان 2113-2119 های سال بین دهم ی ساله پنج ی برنامه در موفق، ی تجربه این دنبال به و کرد تجربه 2114-2113

 چه هر رشد برای زیادی های فرصت هند، اقتصاد در رشد شتاب این. است شده بینی پیش درصد 9 متوسط طور به ساالنه

 این در تحوالت ترین مهم جمله از .است آورده وجود به کشور این اقتصادی های پایه تقویت و کار نیروی تر سریع

 .است بوده 2115 سال در بنیان دانش اقتصاد سمت به دولت گیری جهت منظور ملی به  دانش کمیسیون تشکیل کشور،

 سوئد در بنیان دانش اقتصاد 

 مشابه های اقتصاد با مقایسه در بزرگی صنعتی بخش و است بنیان دانش اقتصاد در کشورها ترین پیشرفته از یکی سوئد

 آن در خارجی های شرکت های گذاری سرمایه و چندملیتی کمپانی تعدادی داشتن علت به آن المللی بین ی توسعه. دارد

 دارای توجه، قابل موفقیت و یافته توسعه نوآوری سیستم بر عالوه. دارد خوبی بسیار المللی بین تجاری محیط سوئد. است

 کشور این اصلی چالش. دارد ای کرده تحصیل جمعیت و است جهان ی توسعه و تحقیق های هزینه باالترین از یکی

 صف در ماندن باقی برای سوئد. است شدن جهانی ی پدیده آمیز موفقیت پذیرش و پاالیش استانداردهای از نگهداری

  دارد. نگه جهانی سطح باالترین در را خود آموزش و تحقیق سیستم دارد نیاز جهانی، اول

 ایران در تولید اندک سهم و دنیا در بنیان دانش محصوالت باالی تولیدات

 شمار به مدرن اقتصاد اساسی کلید و پایه بنیان، دانش خدمات باالخص همخوانی و رقابت قابل خدمات بخش ی توسعه

 در رقم این و داشت اختصاص خدمات بخش به دنیا اقتصادی های فعالیت از درصد 14 حدود 2112 سال در. آید می

 سازمان کشورهای در بنیان دانش تولیدات که دهد می نشان آمارها. باشد می درصد 91 نزدیک پیشرفته کشورهای برخی

 و باشد می افزایش حال در سرعت به هستند عضو آن در اقتصادی قدرتمند کشورهای که توسعه و اقتصادی همکاری

 این به. است نموده پیدا افزایش شدت به ها سال این در کشورها این در باال فناوری با محصوالت تولیدات و صادرات

 :گردد می ارائه زیر در 2111 و 2111 های سال در بنیان دانش تولید به مربوط آمار منظور



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

  
 (دالر میلیارد)  ۰۲۰۲ و ۰۲۲۲ های سال میان منتخب کشورهای در باال تکنولوژی با محصوالت صادرات ی مقایسه: نمودار

 

 موانع شکل گیری شرکت های دانش بنیان در ایران

 و شکل گیری راستای در کشور همگرایی عدم عوامل به است بهتر شاید نیست، درستی لغت می رسد مانع به نظر

 در( بنیان دانش شرکت های مانند) اقتصادی جدید عامل یک گیریشکل  در. بپردازیم بنیان دانش شرکت های تقویت

 به باال نگاه بایست می می برد، رنج محصولی تک اقتصاد از حدودی تا که ما کشور مانند جوامعی باالخص و جوامع

 اقتصاد یک به را خود دولتی و سنگین اقتصاد کشور، است ضروری دیگر عبارت به. بیافتد اتفاق تواما باال به پائین و پائین

 سرمایه گذاران و خصوصی متوسط و کوچک شرکت های است الزم آن موازات در و دهد تغییر محور دانش و چابک

 دو این از را کشور یک اقتصادی نقش آفرینان که اقدامی هر پس. باشند متعهد کشور در افزوده ارزش ایجاد وظیفه ی به

 .کرد خواهد عمل بنیان دانش شرکت های گیری شکل روی پیش مانعی همانند کند منحرف جهت
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