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 One of fundamental objectives of Economy of 
Resistance is to pioneer a knowledge-based regional 
economy and aiming at achieving top rank among the 
region countries. Technology changes has been 
accelerated from the middle part of the 20th century 
and structural changes have taken place in the market 
economies and the world is transforming from 
industrial economy to knowledge-based economy with 
making revolutionary wealth. 
By developing knowledge economy and information 
and communication technology, ICT have played an 
important and key role in transition towards 
knowledge-based economy and has an evolutionary 
trend as from 1970 to 2000 that  were the decades of 
the information economy, e- economy, network & 
internet economy and digital economy, respectively. 
following the evolutionary trend, the intelligence 
economy as a new paradigm shift in the literature of 
development  has prevailed since the middle of the 
first decade of 20th century. 
The main porpuse of this article is the modelling of 
intelligence economy in Iran by using Grounded 
Theory. For this reason, by using  the results of  the 
interviews and the three phases of grounded theory 
(open- axial-selective coding), the summary of key 
findings of intelligence economy is modeled upon 
indicators as identification & assessment of the current 
situation, requirements, strategies & policies for growth 
and development, identification of opportunities, 
development of sectoral applications & desirable 
situation for achieving of intelligence economy. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

هـا  یاسـتس یـنکه در بند دوم ا یاقتصاد مقاومت یکل های یاستاز اهداف کالن س یکی
به رتبه اول در منطقه  یابیو دست یانبن کشور در اقتصاد دانش یشتازیبدان اشاره شده، پ
 یـانبن از الزامات و ارکان اقتصـاد دانـش یکیاقتصاد  یهوشمندساز  ینکهاست. نظر به ا

 شناسایی تکاملیو  ییندافر نظراز  ارگذ لمد دبعاا که ستمقالـه آن ا ینهدف ا باشد؛ یم
هوشـمند  دقتصاسـمت ا به یاز وضـع کنـون رکشومـدل،  یاجـزا نشد ییاجرا باتا  دشو

استفاده  نیامید یها یافته تحلیل ایبر یا مینهز نظریه دیکراز رو منظور ینحرکت کند؛ بد
 یباز، محور  ی(کدگذار  ایمرحله سه اریکدگذو با روش  دآوریگر مصاحبهاز راه  کهشد 

 اقتصاد هوشمندسازی زیسالمد یمبنا آن جیوخر و شدند تحلیل یافتهها) ینشیو گز 
بـه اقتصـاد  یابیدسـت یوضـع موجـود، الزامـات بـرا ییشناسا یها مؤلفه بر مبتنی ایران

 یهـا فرصت ییاقتصاد، شناسا یهوشمندساز  یها یاستراهبردها و س یینهوشمند، تب
 یتاقتصــاد هوشــمند و وضــع یبخشــ یاقتصــاد هوشــمند، توســعه کاربردهــا یشــرویپ

بـه اقتصـاد هوشـمند قـرار  یابیبـا دسـت یـانبن در اقتصاد دانـش یشتازیپ یعنیمطلوب، 
  گرفت.
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      ١٢٩  ای های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست

 

  مقدمه. ١
بـه  یگذر از وابسـتگ یراناقتصاد ا یساز ارکان مقاوم ینتر از مهم یکی

 یدناقتصاد است. تنوع بخش یانیبن بر دانش  یهصادرات نفت خام و تک
ارزش افـزوده بـا  یشدر گـرو افـزا یرنفتـیو صـادرات غ یـداتبه تول
 در و یافتـه توسعه اقتصادهای. باشد یاقتصاد م یانیبن  دانش یتمحور
 بـه نیـل و صـنعتی اقتصـاد از گـذر حال در سرعت به نیز ظهور حال

 یتکامل و تحول ساختارها یرهستند؛ در واقع در س یانبن دانش اقتصاد
و سپس صـنعت، عصـر  یو در تداوم گذر از عصر کشاورز یاقتصاد
 یرفیزیکی،غ یها ییها، اطالعات، دارا که داده کند یظهور م یدیجد

 یها بارز آن است و واژه های یژگیها از و خدمات، ارتباطات و شبکه
انـد همچـون  سـاخته شـده یـدنوع اقتصـاد جد ینا یبرا یزن یدیجد

و اقتصاد  3اقتصاد بدون وزن 2اقتصاد بدون مرز، 1یان،بن اقتصاد دانش
اساسـًا بـر  ید). اقتصاد جد٢٢−١٨، ص٢٠٠۴ 5(شارما، 4یا شبکه

 یبنهاده شده و ترک یانبن یو نوآور ینترنتاطالعات و ارتباطات، ا یهپا
 یجـادسـبب ا یتجـار یننـو یها و مدل یا شبکه یدجد یها یفناور

 یـدیکـامًال جد یکـار ینـدهایوکارها و فرا کسـب یع،بازارها، صـنا
آن در  یـدترو در مرحلـه جد یجیتـالاقتصـاد د یفاند که در تعر شده

 یجـاددر حـال ا یدجد یها یگنجند. فناور یقالب اقتصاد هوشمند م
توسعه و  یرا برا ینیاقتصاد بوده و الزامات نو یطهعمده در ح ییراتتغ

هوشـمند شـدن  یـناند. انتظار بر آن اسـت کـه ا قرار داده یشرورشد پ
 یدتول ی،ارزش، الزامات مهارت یها یرهبر زنج یشگرف یراتاقتصاد تأث

(بـا  یعجه به تحوالت فناورانـه سـرو تجارت داشته باشد. امروزه با تو
بـا عنـوان عصـر  یـدیباال) و ورود به عصر جد یارسرعت انتشار بس

بر دانش ضـرورت حرکـت بـه  یمبتن یو ثروت انقالب یمحور ییدانا
  الزام شده است.  یک 6»اقتصاد هوشمند«سمت 

 شدر یشافزا ی،ور هبهر یتقامند در اروشــــــــه دقتصاا توسعه
ـــــاا ساسیا نقش هارکشو دیقتصاا توسعهدر  لشتغاو ا دیقتصاا  یف

و  یـانبن کشـور در اقتصـاد دانـش یشتازیپ یبرا ینخواهد کرد؛ بنابرا
 شدر خنر دنبو پایین به توجه بامنطقـه  یکشورها یناول ب کسب رتبه

                                                           
1. Knowledge based economy  

2. Borderless economy 

3. Weightless economy 

4. Networked economy 

5. Sharma 

6. Smart Economy 

ــ هیژو به( باال یکــاریب خنرانــدک و  دیقتصاا شدر وری، هبهر  یندر ب
 تمشکال حل ایبرهوشـــــــمند  دقتصاا توسعه)، نموختگاآنشدا

بــه تحقــق  توانــد یو م ستا بنتخاا نهو  املزا یک رکشو یکنــون
  رساند.  یاری ییگرا برون یتاقتصاد و تقو ییزا درون

بـا  یـانبن بـه اقتصـاد دانش ارگذلمد حیاطرمقاله حاضر  فهد
 صلیمسـئله ا ینابنابراسـت؛  یراناقتصاد ا یهوشمندساز یتمحور

 تکاملیو  ییندافر نظراز  ارگذ لمد دبعاا که ستا ینا هشوپژ
هوشمند  دقتصاسمت ا به رکشوآن،  نشد ییاجرا با که دشو شناسایی

ــلن ــد.  ی ــمت ا به ارگذ لمد حیاطرو  ینوتد ،تهیه ایبرکن  دقتصاس
 ایبر. ستا هشد دهستفاا 7»ایمینهز نظریه«مقالـه از  ینهوشمند در ا

ــان ،جامع لمد حیاطر ــر ینخســت مب ــه رو ینظ ــردس اقتصــاد  یک
 سپساقتصـاد مـرور و  یو هوشمندسـاز یانبن اقتصاد دانش ی،مقاومت
ــهبرپا ــ ی ــات تجرب و  یطبقهبند ولجد قالبآن در  یلفههاؤم یمطالع
 حاصل ییافتهها همچنینو  تبیااد ورمرل از حاص ییافتهها سساابر
 به یکنون یتاز وضع ارگذ نکال لمد تکاملی یندافر یق،عم مصاحبهاز 

خواهـد  تبیین انیرهوشـمند در ا دقتصابـر ا یاقتصاد مبتنـ یانیبن دانش
ــــد.   به ستیابید ایبر تماالزا دنکر همافر د،موجو ضعو شناساییش

ــمند،  دقتصاا  دقتصاا توسعهو  شدر یها سیاستو  هادهبررا تبیینهوش
ــمند،  ــمند،  دقتصاا یرو پیش یها فرصت شناساییهوش  توسعههوش

 به ستیابیدر د بمطلو ضعیتهوشمند و و دقتصاا بخشی یهادبررکا
  گذار است.  گانه مدل هوشمند جزء ابعاد شش دقتصاا

  
اقتصاد  یو هوشمندساز یانبن اقتصاد دانش یگاه. نقش و جا٢

  یاقتصاد مقاومت یکل یها یاستدر س
 بهبـود و ایـپو رشد نیبا هدف تأم یاقتصاد مقاومت یکل یها استیس

انداز  چشم سند اهداف به یابیو دست یمقاومت اقتصاد یها شاخص
مولـد، ساز،  فرصت ر،یپذ انعطاف ،یجهاد یکردیساله، با رو  ستیب

  ابالغ شد. ١٣٩٢گرا در بهمن ماه سال  برونو  شرویپ، زا درون
ــتعر در یوســفی ــاومت اقتصــاد فی ــه یمق  آن یضــمن صــورت ب
ــا  را ــ گــره یاقتصــاد نظــام مفهــوم  ب ــه نظــر او  ز یم ــد؛ ب اقتصــاد «ن

 ییالگـو و یاسـالم و یانقالبـ فرهنـگ از برآمده یاقتصاد  ،یمقاومت
 یسـاز مقـاوم اسـالم اسـت کـه ضـمن یبخش از نظام اقتصاد الهام

                                                           
7. Grounded Theory (GT) 



     ١۴٠٠/ پاییز و زمستان ٣۶/ ش١٨جستارهای اقتصادی ایران/ س   ١٣٠

 

 ییکننده رشد و شـکوفا نیتضم سلطه، نظام یدهایاقتصاد در برابر تهد
 ان،یبن محور، دانش عدالت اد،یبن مردم اقتصاد نوع نیباشد. ا یاقتصاد م
 و یجهـاد کـردیسـاز، مولـد بـا رو فرصـت شرو،یپ گرا،برون زا،درون

   ).٣٣ص، ١٣٩۶ ،یوسفی( »راستیپذ انعطاف
 اقتصـاد معادل را یمقاومت اقتصاد زین گرانیو د یزاده جهرم تراب

از  یا ژهیـگونـه و« یاند؛ به نظـر آنهـا، اقتصـاد مقـاومت دانسته میتحر
 شیاز پ شیها ب میمواجهه با تحر یاقتصاد است که فعاالنه خود را برا

  ). ۴۴، ص١٣٩٢و همکاران،  یزاده جهرم (تراب» آماده ساخته است
 1»یاقتصـاد تیـفنر« معـادل را یمقاومت اقتصاد فیس نیهمچن

مقاومـت  ییتوانـا یبـه معنـا یاقتصـاد یآور تاب ای تیفنر داند؛ یم
باشـد کـه بـا  یو جذب آنهـا مـ یاقتصاد یها اقتصاد در مقابل شوک
 ینیتسـک اقـدامات و بهبـود تیریهمچون مد ییاستفاده از راهبردها

چـون  ییهـا شـاخص از استفاده با یاقتصاد تیشود. فنر یم تیتقو
خوب و توسـعه  یخرد، حکمران یبازارها ییثبات اقتصاد کالن، کارا

  ). ٣٧، ص١٣٩١ ف،یشود (س یم دهیسنج یاجتماع
 ییهـا یژگیو یمقاومت اقتصاد یبرا یرهبر معظم مقام اناتیدر ب

 ،یانیـبن مردم: اسـت شـرح نیهـا بـد یژگـیو نیتـر مهم که شود یم
. اقتصاد بودن انیبن و دانش ییگرا برون ،ییزا درون ،یمحور عدالت
 که است دیمف نکته نیا به اشاره اقتصاد یانیبن دانش تیاهم درباره

 بـه یوابسـتگ کـاهش یمقاومت اقتصاد الزامات نیتر مهم از یکی«
اسـت  ییکارها  جمله از انیبن دانش عیصنا امروز... باشد یم نفت
تـالش  دیـبا« 2،»پر کنـد... یادیز زانیخأل را تا م نیا تواند یکه م
 یهـا برنامـه دیـبا رو نیـازا م،یکشـور را کمتـر کنـ یوابسـتگ میکن

 باشـد نینو یها یبر دانش روز و فناور یمبتن ییاجرا یها دستگاه
 بــه را خــود و شــود گذاشــته کنــار یمیو قــد یســنت یهــا روش و
 اهـداف بـه میبتـوان تـا میساز مجهز ایدن دیجد و یعلم یها وهیش

 یها تیقابل و یفناور یریادگی و دانش اقتصاد در. میبرس نظر مورد
اقتصـاد «و  3»هستند جامعه در رفاه و دیتول یعوامل اصل یمحور
 یعلمـ یهـا شـرفتیپ از یعنی است، انیبن اقتصاد دانش ،یمقاومت

کنـد و اقتصـاد را  یم هیتک یعلم یها شرفتیکند و به پ یاستفاده م
  4».دهد ینو قرار م یها یبر محور علم و فناور

                                                           
1. Economic resilience 

 .٣/۵/١٣٩١بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام، . ٢
 .١٧/٧/١٣٩٢. بیانات مقام معظم رهبری، ٣
 .١/١/١٣٩٣مقام معظم رهبری، بیانات در حرم مطهر رضوی، . 4

 اقتصـاد تحقـق در اقتصـاد یانیـبن دانـش نقـش تیـنظر به اهم
، انیـبن اقتصاد دانـش یشتازیها به پ استیس نیا دوم بند در یمقاومت

 ینظام مل یکشور و سامانده ینقشه جامع علم یو اجرا یساز ادهیپ
و  دیسهم تول شیکشور و افزا یجهان گاهیجا یمنظور ارتقا به ینوآور

 اول رتبـه بـه یابیدسـت و انیبن والت و خدمات دانشصادرات محص
  در منطقه اشاره شده است.  انیبن دانش اقتصاد

 هـدف بـا علـم دیـتول بـه انیبن به صورت خالصه اقتصاد دانش
 و عیـتوز د،یـتول اقتصـاد نیـکنـد و در ا یمـ هیـآن تک یساز یتجار

 اقتصـاد واقـع در دارد؛ ثـروت دیتول در یمهم ریتأث دانش از استفاده
شده، از  یساز یتجار یعلم یها افتهی که است یاقتصاد انیبن دانش

باشـد  یاقتصـاد بـه علـم و فنـاور یدانش ثروت کسب شود و اتکا
  ).  ٣۶، ص١٣٩۵ زاده،یو عل یشهر ی(شقاق

اقتصـاد  5،یاقتصـاد توسعه و یهمکار سازمان نظر از نیهمچن
و  عیـتوز د،یبراساس تول میطور مستق است که به یاقتصاد هیپا دانش 

 هیـپا مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشـد. در اقتصـاد دانـش 
 رشـته یتمـام در اشـتغال و ثـروت جادیا رشد، یاصل محرک دانش
 بـه تنهـا هیـپا  دانـش اقتصـاد ف،یتعر نیها است. براساس ا تیفعال
 وابسـته شـرفتهیپ اریبسـ یفنـاور بـر یمبتنـ عیصـنا یمحدود تعداد

 بـه یاقتصـاد یهـا تیفعال یتمـام اقتصاد، نوع نیا در بلکه ست؛ین
   ).٧، ص٢٠٠٠ 6(دالمان، است یمتک دانش بر یشکل
در قالب سه عصـر (سـه  یتحوالت اقتصاد جهان یخیتار یرس

 یو انقالب صـنعت یداشته و با گذر از عصر کشاورز یانموج) جر
بـا شـروع انقـالب  یسـتمدوم قرن ب یمهشدن)، از ن ی(عصر صنعت

ــنعت ــاور یص ــوزه فن ــر  یدوم در ح ــات، عص ــات و ارتباط اطالع
) شـروع ١٢، ص١٩٧٣ (بـل، یو جوامع پساصنعت یمحور  ییدانا

اطالعـات و ارتباطـات،  یبـر فنـاور یشـده اسـت. اقتصـاد مبتنـ
عصـر شـاهد  یـندر ا یشرویو با پ یجیتالد یکی،الکترون ینترنت،ا

. یمهسـت» هوشـمند اقتصـاد« با عنوان ینیاصطالح نو یریگ شکل
 ادبیـات وارد هوشـمند اقتصاد، ٢١ قرن اول دهه اواسط از بنابراین
 دقتصاا در. اسـت شـده جهـان در اقتصـادی توسعه و رشد نظری
 که هوشمند اقتصاد آن، نوین شکل در یا یجیتالید دقتصاا ،جدید
 و تمحصوال ،ستا تتباطاار و تطالعاا وریفنا نقش از ثرمتــأ

                                                           
5. Organisation for Economic Co−operation and Development (OECD) 
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ـــــا و یجیتالید شکل به سنتی عنو از تخدما  ئهارا هوشـــــمند ی
). امـــروزه اقتصـــاد هوشـــمند، ٢٨، ص١٣٩١ ،فوگر(ر میشوند

دهـه  یکـی، الکترون١٩٧٠اطالعـات دهـه  یاقتصادها یگزینجا
شـده  ٢٠٠٠دهـه  یجیتالو د ١٩٩٠دهه  ینترنت، شبکه و ا١٩٨٠

ــراد ــاران،  یاســت (م ــا،). در دن١٨، ص١٣٩٧و همک اقتصــاد  ی
شد و احـداث   تر دنبال یبه بعد جد ١٩٩۵از سال  یباً تقر یجیتالد
 یها و... ابزار آپ استارت ی،مجاز یها شبکه ینترنتی،ا  یها یتسا
که سبب به وجود  یبودند. موج یدموج جد ینسوار شدن بر ا یبرا

شـده کـه در حـال حاضـر جـزء  یبزرگ فنـاور یها آمدن شرکت
 بـه توجـه بـا. رونـد یبه شـمار م یجهان یها شرکت ینتر ثروتمند
 شــدن دیجیتــالی چنانچــه گرفته، صــورت تکنولــوژیکی تحــوالت
ــاد ــر اقتص ــمندی ب ــادگیری و هوش ــینی، ی ــردازش ماش ــر پ و  یگ
بـه سـمت  یـاتادب ینتکـو یرهوشمند استوار شود، سـ یها شبکه

گـذر از  یرسـ یرز یاقتصاد هوشمند رهنمون خواهد شد. در الگو
  شده است: یدهکش یربه تصو یدسازشدن به هوشمن یجیتالید

  
  
  
  
  
  
  
  

  یهوشمندساز  در بلوغ سمت به حرکت یها گام. ١ نمودار

  شود: یم یفتعر یراقتصاد هوشمند به صورت ز رو ینازا
کـه در آن  یادگیرندهو  یقاست خودتطب یاقتصاد هوشمند اقتصاد

هـا و  (دولـت، بنگـاه یعامالن اقتصـاد یماتمنابع و تصم یصتخص
از  یا  هوشمند و مجموعه گسـترده یها یرساختبر ز یخانوارها) مبتن

اتخـاذ  یور رشد بهره یشآزاد اطالعات با هدف افزا یانها در جر داده
 یجیتال،د ییاقتصاد هوشمند هم شامل دارا یها یرساختگردد. ز یم

 نـوع این در رو ازاین. باشند یم یجیتالد یتهوشمند و هو یها قرارداد
ها) و تعامالت (معامالت) خود  یت(فعال عملیات کنشگران اقتصاد،
 یو ارتباطـات یاطالعـات یهـا یرسـاختو ز یجیتالد یفناور یهرا بر پا

دهند. اقتصـاد هوشـمند  یهوشمندانه از خود نشان م یانجام و رفتار
تکامل  یجهدارد و نت یدوکار) تأک و کسب یو دستاوردها (زندگ یجبر نتا

  ).٢٧، ص٢٠٢١ 1،یناست (سا یجیتالد یناوراقتصاد و ف یو ثمرده
روندهاست:  ینابرفرصت اقتصاد هوشمند حاصل بر همکنش ا

. هـوش ٣ها؛  . کالن داده٢هوشمند؛  یایو اش یااش ینترنت. ظهور ا١
. اقتصـاد ۵ ی؛بلـوک یـرههوشـمند و زنج ی. قراردادهـا۴ ی؛مصنوع
اقتصـاد  یانگرنما یمفهوم و روندها ییننظر به تب ینهمچن ی؛اشتراک

  استوار است: یاصل یهاقتصاد بر شش پا ینهوشمند، ا
بـه  یـتو احـراز هو ییبـه مفهـوم شناسـا :یجیتالد یتهو  .١

 یــنو ا باشــد یم یرفیزیکــیو غ یرحضــوریغ یجیتــالی،صــورت د
 ی،دولتـ یبلکه شـامل نهادهـا یست،فقط مربوط به افراد ن یتهو

  شود.  یم یزن یاءوکارها و اش کسب
 یزنـدگ یالزم برا یها به مفهوم داشتن مهارت: یجیتالسواد د .٢

  است.  یجیتالیو کار در جهان د
 یمو حـر یمنـیا یـت،بـه مفهـوم حفـظ امن :یجیتـالد یـت. امن٣

  .باشد یم یجیتالجهان د یدر فضا یشخص
با  یارتباط یها به شبکه یبه مفهوم دسترس: یجیتالد ی. دسترس۴

  قابل قبول و سرعت مناسب است. یسسطح سرو
 یـدیجد یفتعر یتمالک یجیتال،در جهان د :یجیتالد یی. دارا۵

 یجیتالیو به صورت د باشند یم یجیتالیها عمومًا د ییدارد و دارا
  شوند.  یم یاعتبارسنج

 یازمنـدهـا ن تمـام مؤلفـه: یجیتالوکار د و کسب یست. قانون ز ۶
هــا و  و بخشــنامه هــا نامــه یینمقــررات، آ ین،اصــالح قــوان
  هستند.  یجیتالیبر چارچوب د یمبتن یها دستورالعمل

ــوع در ب ــاندر مجم ــاهنقــش و جا ی ــاط تئور یگ ــکو ارتب ــ ی  ینب
اقتصاد  یکل های یاستو س یانبن اقتصاد، اقتصاد دانش یهوشمندساز

از عوامـل و الزامـات حرکـت بـه  یکـیاشاره داشت که  یدبا یمقاومت
اقتصـاد  یو هوشمندسـاز یساز یجیتالید یان،بن سمت اقتصاد دانش
 یاقتصاد شاهد ارتقـا یاست که با هوشمندساز یناست و انتظار بر ا

گسـترش  یـزدر اقتصـاد و ن یو نـوآور یور بهـره ید،تول یفیو ک یکّم 
و صادرات  یداتو متنوع شدن تول یشو افزا یانبن دانش یوکارها کسب

آن  یجـهکـه در نت یمبـاال باشـ یمحصوالت با ارزش افزوده و با فناور
                                                           
1. Singh, G. 
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و تحقـق رشـد  یمقاومت اقتصـاد یها شاهد بهبود شاخص توان یم
 های یاسـتس یـدیکه از اهـداف کل یمباثبات و شتابان باش یاقتصاد

  هستند.  یاقتصاد مقاومت یکل
  

 یـان،بن اقتصـاد دانـش یاتبر ادب یو مرور یقتحق یشینه. پ٣
   یاقتصاد و اقتصاد مقاومت یهوشمندساز

همچـون  یپـردازان اقتصـاد یـهنظر یسـتمقـرن ب یانیپا در دو دهه
 3) و دراکــر١٩٨۴−١٩٨٠( 2الپ )، مــک١٩٩٢−١٩٨۶( 1رومــر

کردنـد کـه در آن،  بینـی یشرا پ یاقتصـاد یـد)، عصر جد١٩٨۴(
 ی،و برخـوردار یمـی(عظ یـدآ یشمار م ثروت به یدانش منبع اصل

 یـزن یستمقرن ب یلدر اوا یک). اقتصاددانان نئوکالس٣٢ ، ص١٣٨٧
را  یتوجـه کردنـد و رشـد فنـاور یدانش در رشد اقتصـاد یربه تأث
 رو یـندانستند؛ از ا یم یداز کاربرد دانش و علوم در ابزار تول یتابع

کار بــردن آن  هــا و بــا بــه یبــا رشــد دانــش و ظهــور آن در فنــاور
 یهـا یشد. البتـه در همـه تئـور حاصل  یها، رشد اقتصاد یفناور

آمد، امـا  یشمار م به یزا در رشد اقتصاد برون یدانش عامل یشینپ
خـاص  یگاه) به جایشی(اقتصاددان اتر 4یترشومپ یدر مراحل بعد

کرد.  یژهو یتوجه یاقتصاد یشرفتو ابداعات در رشد و پ ینوآور
مطالعه کرد  ینهزم یندر ا 5و هرشمن ینگود یس،همانند گالبر یو

و رشـد  یبداعات فنـها، ا یبر سهم دانش در نوآور یادیز یدو تأک
 6همچون رومـر و گراسـمن یداشت. امروزه اقتصاددانان یاقتصاد

خواهنـد  یهستند کـه مـ یرشد اقتصاد یدجد یها یصاحب تئور
کننـد و البتـه  یبلندمدت را بررسـ یدر رشد اقتصاد یعوامل اصل

 یندانند؛ درواقع در تمام ا یعوامل م ینا ینتر از مهم یکیدانش را 
 یاست همواره موتور رشد اقتصاد یفناور یهکه ما ها، دانش یهنظر

  ). ٨۴، ص١٣٨۴(معمارنژاد،  آید یبه شمار م
 تصریح نکته ینا به) ٢٠٠٢( 8) و بـــامول،١٩٩۴( 7مـــن، یفـــر

 اتتغییر تحلیل نسبی ربهطو خیرا یهههاد تا ننادداقتصاا کهکننـد  یم
                                                           
1. Romer 
2. Mechlap 
3. Deraker 
4. Schumpeter 
5. Galbris  Godin  Hoshman. 
6. Romer  Grasman. 

7. Freeman 

8. Baumol 

 نوین تتحوال) از ١٩٧٣( 9بل. نددبو گرفته هیددنارا  آورینوو  وریفنا
. ستا دهکر دیا 10پساصنعتی معاجو انبهعنو تســـیب نقردوم  نیمهدر 
ــــادیقتا−جتماعیا تتحوال مطالعه پایه ،هاهیدگادو  نظریهها ینا  ص
 وریفنا( یجیتالید یها وریفنا هبالقو یظرفیتهاو  گرفته ارقر
را  11وکار کسـب انقالب و) تطالعاا وریفنا یا تتباطاو ار تطالعاا

، ٢٠٠٧ 13،فیکیرکوکاکـرده اسـت ( یجـادا 12یندر قالب اقتصاد نـو
 دبهبو ایبر یجیتالید دقتصاا نقش به) ٢٠١۵( 14اس هســ). ما٣٨ص
ــأ یور هبهر  یماشینها شبکه جملهاز  صنعتی ینترنتو ا میکند کیدت

 لشتغاو ا هارکاوکسب ایبر همگی اریفزا منر هایتحلیلو  هوشمند
انـد. براسـاس  تهساخ همافررا  ایپایهو  دبنیا ،باالتر وری هبهرو  جدید
 زنـدگی از چیز همه روی بر توسعه یماترشد هوشمند تصم یافتره

، ٢٠١٣ 15(کـاراداگ، اسـت اثرگـذار هـا ملـت و جوامع تا شخصی
  ). ٢٨ص

از عوامل اقتصـاد  یکیعنوان  اقتصاد به یدر باب هوشمندساز
کننـد کـه  ی) ادعـا مـ٢٠١٣و همکـاران ( 16یچیبـاک یان،بن دانش

 یو همکـار ینـوآور یهـا خوشـه یساقتصاد هوشمند شامل تأسـ
منظور  و شـهروندان بـه یقاتیها، مؤسسات تحق شرکت ینمتقابل ب
هـا اسـت.  شـبکه یـناز راه ا ینـوآور یجو ترو یساز یادهتوسعه، پ

اقتصـاد  یـک) اقتصاد هوشمند را ٢٠١۴و همکاران ( 17یرریکوانت
و  یـعتوز ید،در تول یدجد یهمکار یها دانند که مدل یم یا شبکه

مفهوم اقتصـاد هوشـمند  یگردهد. در موارد د یمصرف را توسعه م
 یفتعار ینهوشمند با ا یساز بر شبکه یمبتن یدارعنوان توسعه پا به
اقتصاد مؤثر  یفتوص یبرا» صنعت سبز«، »اقتصاد سبز«عنوان  به

ادعا کردند کـه اقتصـاد  19ینو مول یویسد 18.رود یمدرن به کار م
در  یداکسـ یکربن د یزاناقتصاد سبز است؛ کاهش م یکهوشمند 

را » اقتصـاد پـاک«در  گذاری یهو سـرما دهـد یصنعت را نشـان م
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10. Post−Industrial Society 

11. Business Revolution 
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از  یاری). بسـ٣٨، ص٢٠١١ ین،و مـول یـویسکنـد (د یم یشنهادپ
ــه را هوشــمند اقتصــاد محققــان ــه در ویژه ب  شــهری اقتصــاد زمین
 المللـی بـین اتحادیـه کـانونی گـروه. گیرنـد مـی نظـر در هوشمند

 یهوشمند گزارش فن یشهرها یبر رو (ITU)ارتباطات از راه دور 
هوشـمند  یدارپا یشهرها یبرا ینیع یفتعر یک یجادرا با هدف ا
 ,ITU( بـه کـار رود یـادر سراسر دن تواند یاست که م  فراهم کرده

 یمپـارادا : مفهوم شـهر هوشـمندکند یم یانب 1عبدوالاف ).2014
 رشـد برای پیشرفته اقتصادی مدل و تکنولوژیکی−یاجتماع یدجد

  ). ١٩ص، ٢٠١٣( است ٢١ قرن در پایدار
 یـجرا یها یژگی) و٢٠١۴( 2ینکینو س ینک برونک یطور کل به

  کنند:  یم یزمتما یکدیگراقتصاد هوشمند را از 
 یبرا ینوآور یریکارگ به و دانش: یبر نوآور  یمبتن یاقتصاد −
  اقتصاد؛ یها بخش ینهو کاهش هز یور بهره یشافزا

اقتصاد هوشـمند  یندفرا ینتر مهم یادگیری :یادگیرندهاقتصاد  −
  ی؛اقتصاد یها در همه حوزه

 هـای یاشتغال گسـترده اطالعـات و فناور :یجیتالاقتصاد د −
  ارتباط از راه دور در اقتصاد؛

و تجـارت  یرقابت در سـطح جهـان ییتوانا :یاقتصاد رقابت −
براساس سود  یرقابت یطمح یجادا ی،آزاد، استفاده از دانش و نوآور

منـابع  ینـهو کـاهش هز ینـهرانـدمان هز یفیت،ک ی،ور باالتر، بهره
  یعات؛سربار) و ضا ینههز یژهو (به

 یطاصول توسعه، تمرکـز بـر محـ یدارپا یاجرا اقتصاد سبز: −
  ی؛و مصرف مؤثر منابع و انرژ» پاک«اقتصاد  ی،از آلودگ یعار

ــبکه − ــاد ش ــعه قابل :یا اقتص ــتتوس ــا ی ــبکه یه ــ یا ش  ینب
  وکارها، تجارت و دولت؛ ها، کسب دانشگاه
 ی،و اقتصـاد یاجتمـاع یتامن و شفاف با مسئول یاقتصاد −
  و بشردوستانه.  یقانون ی،اخالق

 ی،هـم در مـورد ارتبـاط اقتصـاد مقـاومت یدر مطالعات داخل
ـــانیبن دانـــش و  یهوشمندســـاز یگـــاهاقتصـــاد و نقـــش و جا ی

انجام شده اسـت کـه در  یاقتصاد، اندک مطالعات یساز یجیتالید
  : پردازیم یبه شرح آن م یرز

  توسعه یکشورها ی) معتقد است که دسترس١٣٨٧زاده ( حسن
                                                           
1. Abdoullaev 

2. Bruneckiene and Sinkiene 

به ثروت  یدسترس ینهزم یو ارتباطات یاطالعات یها یبه فناور یافته
 یـلکنـد، بـه دل یشتابان آنها را فراهم مـ یو قدرت و رشد اقتصاد

کشورهاست و بـه دنبـال آن  یناطالعات در ا یدتول یشترینب ینکها
صورت  یاییمحدوده جغراف یندر هم یزاطالعات ن یعتوز یشترینب
 ینفرسـتنده و در بهتـر یافتـه توسـعه یدر واقـع کشـورها یرد؛گ یم

محتـوا و اطالعـات  یـنا یرنـدهل توسعه گدر حا یحالت کشورها
در  یکشـورها یرشـد اقتصـاد یامر موجب کنـد ینباشند و ا یم

  ). ١۵، ص١٣٨٧زاده،  شود (حسن یحال توسعه م
اطالعـات و  ینقـش فنـاور ی) به بررسـ١٣٩٠( انارکی ینعمت

پرداخت  یا کتابخانه یکردبا رو یننو یارتباطات در توسعه اقتصاد
اطالعـات و  یرشـد نـامتوازن فنـاور کـه یکه متوجه شـد؛ درحال

 یربـر سـا یافتـه توسـعه یتواند اهـرم فشـار کشـورها یارتباطات م
 ی،ور بهــره یریتمــد ی،راهبــرد یــزیر کشــورها باشــد، بــا برنامــه

اهتمام دولـت  یزو ن یو فرهنگ یفن یها یرساختز یزآموزش، تجه
توانـد  یشـکاف مـ یندر حال توسعه جهت کاهش ا یدر کشورها

 انارکی، یعمل کند (نعمت یدر رشد و توسعه اقتصاد یاساس عامل
  ). ٣۵، ص١٣٩٠

 ی،اقتصــاد مقــاومت«بــا عنــوان  یا ) در مقالــه١٣٩۵( یشــقاق
دهـد کـه توسـعه  ینشـان مـ» محـور ییو اقتصـاد دانـا ییگرا برون

بـه  یمنتخب اسالم یدر کشورها یانبن اقتصاد دانش یها شاخصه
 یاقتصـاد کشـورها یسـاز قاومم یجهتجارت متقابل و درنت یتتقو

) در ١٣٩۵( یـزادهو عل یشـقاق یناسـت؛ همچنـ یـدهمزبور انجام
اقتصـاد  یـیزا بـر درون یـانبن آثار اقتصاد دانـش«با عنوان  یا مقاله

 نشــان) یاقتصــاد مقــاومت یکلــ یهــا سیاســت راســتای(در  »رانیا
بدون نفـت)  یزا (رشد اقتصاد دهند کشش شاخص اقتصاد درون می

بـا  یصادرات کاالهـا یتم(لگار یانبن نسبت به شاخص اقتصاد دانش
 یتـک) مثبـت اسـت و اشـاره دارنـد از راهبردهـا یباال و ها یفناور
اقتصـاد  یاتکـا یدار،بلندمدت و پا یدر تحقق رشد اقتصاد یمحور

اقتصــاد  یــتبــر تقو یــهو تک یــانبن بــه صــادرات محصــوالت دانــش
ها  یسکو مقابله با ر یریپذ یبکاهش آس نیمحور است؛ همچن دانش

 یـایتـوان در دن یاست و نم یازمندن یروز اقتصاد یاتبه حرکت با ادب
بـه سـمت اقتصـاد  یـدرفـت و با یشپـ یاقتصاد صـنعت یهبر پا یکنون
   .)٢٧−٢۵، ص١٣٩۵ یزاده،و عل یحرکت کرد (شقاق یانبن دانش

 تطبیقی بررسی« عنوان با ای مقاله در) ١٣٩۵( سالمی و فالح
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 برای راه منتخب و ارائه نقشه  یبا کشورها یراناقتصاد ا بنیانی دانش
 در ایـران کشـور کـه رسـند مـی نتیجه این به »ایران وضعیت بهبود
 و اقتصـادی رژیـم و ارتباطـات و اطالعات فناوری نوآوری، ابعاد
 پیشـرفته کشـورهای بـه نسـبت تـری ضـعیف وضـعیت در نهادی
 متوسـطی وضـعیت در آمـوزش حـوزه در ولـی دارد، قرار آسیایی
 فنـاوری حـوزه تقویـت و گیـرد می قـرار دیگر کشورهای به نسبت

ــالی و ارتباطــات و اطالعــات ــراناقتصــاد ا ســازی دیجیت جــزء  ی
است (فالح و  یراناقتصاد ا یتبهبود وضع یبرا یدیکل یراهبردها
  ). ٢٠، ص١٣٩۵ ی،سالم

 دیجیتـال، اقتصـاد عنـوان با خود کتاب در) ١٣٩۵( جهانگرد
 اقتصـاد بنیـانی دانـش ارزیـابی الزمـه را دیجیتـال اقتصاد سنجش

 که بنیان دانش اقتصاد مهم ارکان از یکی که کند می اشاره و داند می
 شـدن دیجیتـالی اسـت، بنیـان دانش اقتصاد های مؤلفه از  و جدید
  .)۴۵ص، ١٣٩۵(جهانگرد،  باشد می اقتصاد

 یـد) در مقاله خود تأک١٣٩٩و همکارانش ( یارندی یانرمضان
همچـون  یهـر فنـاور یشـرفتپ یدارند کـه اقتصـاد، رکـن اساسـ

ساز  ینهها و زم یشراناز پ یکیعنوان  به یجیتالو اقتصاد د یرمزنگار
 یـینمقالـه بـا تب یناست؛ در ا یرمزنگار یدانش و فناور یشرفتپ

بـه وضـع  یدنرس یمورد نظر، الگو یها ها و شاخص ابعاد، مؤلفه
 یا با کمک چرخه چهار مرحلـه یجیتالمطلوب در حوزه اقتصاد د

ُبعـد  یها ها و شاخص مقاله مؤلفه یانشده و در پا یطراح ینگدم
انــد  شــده یچهــارم معرفــ یانقــالب صــنعت یــا یجیتــالاقتصــاد د
  ). ٢٨، ص١٣٩٩و همکاران،  یارندی یان(رمضان

 یســو کشــورها در مــورد حرکــت بــه یرتجربــه ســا ینهمچنــ
توانــد در دل خــود  یاقتصــاد و اقتصــاد هوشــمند مــ یــانیبن دانــش
قـرار  یرمسـ یـنداشـته باشـد کـه در ا ییکشـورها یبرا ییها درس

کنگ، قزاقستان  هنگ ی،بخش چهار کشور استون ین. در اگیرند یم
  اند.  مورد توجه قرار گرفته یبه صورت مطالعات مورد یسو سوئ
  

  یتجربه کشور استون
 ی،دادگسـتر 1،یرأ ی،گذار و قانون یخدمات دولت ی،در کشور استون
و...، بـه  یسپلـ یـات،مال ی،بانکدار ی،بهداشت یها مراقبت، آموزش

                                                           
در  ٢٠٠۵گیـری اسـت کـه از سـال  هـای رأی گیری اینترنتی، یکی از روش . رأی١

  رود. استونی به کار می

 کشـور ایـن اصطالحشده و به  یهپلتفرم تعب یکدر  یجیتالیصورت د
 فسـاد، تبعـیض، کـاهش سـبب امـور ایـن. است شده »کشی سیم«

 فراینـد. شـود می شـهروندان زمـان مـدیریت و هوا آلودگی و ترافیک
آغـاز شـد و  مـیالدی ٩٠ دهـه از اسـتونی در دولـت هوشمندسازی

 یعنـی یک،خدمت الکترون یننخست یالدیم ٢٠٠٠سرانجام در سال
 یگرد یکیبا پردازش اطالعات به مردم ارائه شد.  یکیالکترون یاتمال

ن نمـود یـانبن و دانش یدر هوشمندسـاز یاسـتون رو یشاز اقدامات پ
سـال،  یـنبـود کـه در ا یالدیم ٢٠١۴اقتصاد مربوط به دسامبر سال 

جهان باز کـرد و  یخود را به رو یجیتالد یها یسدروازه سرو یاستون
بـه  2یککشور جهان شناخته شد که اقامت الکترون ینبه عنوان نخست

عنوان  از آن بـه یکـه دولـت اسـتون یکنـد. گـام یمردم جهان ارائه مـ
از  یکند. در اسـتون یم یاد» بدون مرز یکشور« یندهآ یحرکت به سو

ــه ــال برنام ــزیر اتص ــناپل ی 3 یکیش
(API) ــرا ــتتقو یب ــتمس ی  یس

طور کامـل  دولـت را بـه یکنند که اجـزا یاستفاده م یدولت یها عامل
 یراثهوشمند و حفظ م یشهرها یها برا APLسازد. از  یم یکپارچه
 یانـداز باعـث راهتواننـد  یهـا مـAPLشود.  یاستفاده م یزن یفرهنگ
کننـد کـه  را هم ارائـه  یدیشوند و خدمات جد یدجد یوکارها کسب

  ).  ٢٩، ص١٣٩٩ یه،(صوف یستدولت ن یریتدر حوزه مد
  

  کنگ تجربه کشور هنگ
است که با سـرعت  یشرفتهپ یشبکه اطالعات یک یکنگ دارا هنگ
هـا در سـطح جهـان بـه شـمار  یناز بهتـر یکـیباند باال  یو پهنا

(ماننـد  خصوصی و دولتی بخش اطالعات کنگ هنگ در. رود یم
 هـای فرم در را...)  و پـرورش و آمـوزش نقـل، و حمـل سالمت،
بـاز  یهـا ه داد از کنـگ هنگ ایـن، بر افزون. دهند می قرار دیجیتال

کنـد. تـا سـال  یشهر هوشمند استفاده مـ یها ینوآور یجترو یبرا
و  یـهتجز یدپلتفرم جد یککنگ قصد داشت  هنگ یالدیم ٢٠٢٠
به موقع  یگذار کند که امکان انتقال و اشتراک یجادها ا داده یلتحل
کنـگ  هنگ ینسازد. همچنـ فراهم  یادارات دولت یانها را در م داده
4اطالعات ساختمان  یساز مدل یاجرا

(BIM) یها پروژه یرا برا 
شـروع کـرده،  یالدیمـ ٢٠١٨از سال  یدولت گذاری یهبزرگ سرما

                                                           
2. e−residency 

3. Application Programming Interfaces (API) 

4. Building Information Modelling 



      ١٣۵  ای های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه سیاستنقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق 

 

1مشـترک  یمکـان یهـا داده ییربنـاتوسعه ز
(CSDI)  را تـا سـال

 ینبـ یاییاطالعات جغراف یگذار منظور اشتراک به یالدیم ٢٠٢٣
وکار  کسـب یبهبـود فضـا یدولت بـرا یها و برنامه یادارات دولت
2
(G−B) یها پروژه یکشور به دنبال ارتقا یندر دستور کار دارد. ا 

 های ینهفرد در زم منحصربه یکاربرد یها برنامه یو بررس 3تک ینف
اسـت.  یو معـامالت مـرز یتجار یمال ینمختلف، از جمله تأم

ارائـه  یها از مـدل یکـیعنوان  به یمجاز یبانکدار یمعرف یلتسه
کنگ قرار دارد. در ضمن بنـابر  خدمات در دستور کار دولت هنگ
 یــنا یالدیمــ ٢٠٠٠ســال  یکــیدســتورالعمل معــامالت الکترون

اسـت. رئـوس  یکاغذ یمعادل امضا یکیالکترون یکشور، امضا
ــ یها برنامــه ــه هنگ یآت منظور توســعه اقتصــاد هوشــمند  کنــگ ب

  عبارتنداز:
بـه  یکـیاز خـدمات الکترون یا گسترده یارارائه محدوده بس −
  مردم؛
  ی؛اقتصاد اشتراک یحذف موانع مقررات −
 یکیتکنولوژ های یگذار یهشدن به قطب جذب سرما یلتبد −
  رانه؛و فناو
 یوکارها اقتصاد و کسب یها ینهوکار در زم کسب یطبهبود مح −

مجـدد (گـزارش جامعـه و  یسـاز یتـک و صـنعت ینهوشمند مانند ف
  ).٢٠١٨سازمان ملل متحد،  یجیتالاقتصاد د

  
  تجربه کشور قزاقستان

 توانسـته ارتباطـات و اطالعـات فنـاوری توسعه با قزاقستان کشور
. بـردارد خـود اقتصاد بازسازی راستای در را مهمی های گام است

 و کرده آغاز ٢٠٠۴ سال از را خود هوشمند دولت کمپین قزاقستان
 سـال در متحـد ملـل سـازمان الکترونیکی دولت بررسی براساس
 کشـور ١٩٣ میـان از دنیا برتر کشور ٣٢ بین در کشور این، ٢٠١۶

 به توجه با قزاقستان. دارد قرار دولتی الکترونیکی خدمات زمینه در
 خود اهداف پیشبرد برای را شدن الکترونیکی خود، توسعه رویکرد

ــه ــزایش منظور ب  دولــت. دارد کــار دســتور در اقتصــادی رونــق اف
 ملـی، منـابع صـادرات به خود وابستگی کاهش منظور به قزاقستان

                                                           
1. Common Spatial Data Infrastructure 

2. Government−to−Business 

3. Fintech 

 های شرکت برای جذاب مقصدی به را خود پایتخت که دارد قصد
ــین ــک ف ــد ت ــ یلتب ــد؛ همچن ــه تفاهم ینکن ــرکت  ای نام ــا ش را ب
 یمرکـز نـوآور« یندر ساخت نخسـت یهمکار یبرا یکروسافتما

  ). ٢٧−٢٣ص(همان،  است کرده امضا »ینبالکچ
  

  یستجربه کشور سوئ
برنامـه  یننخست ٢٠٠٠اروپا و در سال  یههمزمان با اتحاد یسسوئ

کـرد. در  یاطالعـات و ارتباطـات خـود را طراحـ یتوسعه فنـاور
کردن  یجیتالید یبرا ییمجزا یها برنامه ٢٠١۵و  ٢٠٠٧ یها سال

اقتصــاد خــود طــرح و اقــدام بــه توســعه  یدولــت و هوشمندســاز
موجـود کـرد؛  یهـا پلتفرم یبر مبنا یمل یها داده های یرساختز

باند  یبه پهنا یکشور قصد دارد تا با گسترش دسترس ینا ینهمچن
بـه  یالدیم ٢٠٢٠تا سال  یسیتمام شهروندان سوئ یپرسرعت برا

 یـک یریکارگ مختلـف و بـه یهـا حل چندگانـه از راه یها استفاده
 یبا جامعه مـدن وقفه یارتباط ب یجادمنظور ا امن به یجیتالد یتهو

 بـرای سـوئیس های برنامـه سـایر. یابـددسـت  یو بخش خصوص
  :از عبارتند رو پیش و هوشمند اقتصاد یک به خویش اقتصاد تبدیل
منظور بهبـود  بـه یـکالکترون یمـاریب یهـا پرونـده یلتشک −

   ی؛بهداشت یها مراقبت ییو کارا یفیتک
از تبـادل  ینـانو حصـول اطم یاصـالحات بهداشـت یلتسه −

  اروپا؛  یهاتحاد یاطالعات مناسب با مؤسسات بهداشت
ــاور − ــرا یتوســعه اســتفاده از فن  یارتباطــات و اطالعــات ب
   وری؛پر یدهو ا یکدموکرات سازی یمتصم
و  یمـیو تعل یآموزش یدجد یها به فرصت یدسترس یشافزا −

مرتبط با جامعه و  یپررنگ نمودن نقش دولت در پژوهش و نوآور
  اقتصاد هوشمند؛ 

به  یجهان یدسترس ینو تأم یجیتالد یفرهنگ یداتتول یجادا −
(پژوهشـکده وزارت  ینترنـتبـا کمـک از ا یسسوئ یسابقه فرهنگ

  ).١٣٩٨ یی،امور اقتصاد و دارا
 

اقتصاد  یها و شاخص یانبن در اقتصاد دانش یرانا یگاه. جا۴
  هوشمند 

 یـانبن صادرات محصوالت دانش یزانم یبراساس آمار بانک جهان
از  یشدر کـل جهـان بـ یالدیمـ ٢٠١٨باال در سـال  یبا تکنولوژ
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دالر  یلیاردم ٧٣١از  یشبا ب یندالر بوده که کشور چ یلیاردم٢٢۵٠
 یـزانسال بـه خـود اختصـاص داده اسـت. م ینرتبه اول را در هم

تنهـا  یـرانبـاال در ا یبا تکنولـوژ یانبن صادرات محصوالت دانش
 باشـد؛ یانـدک م یاردالر بـوده کـه بسـ یلیونم ٢٧٨از  یشب یکم
 ٠٫٠١تنهـا  یبـازار پرسـود جهـان یـناز ا یـرانسهم ا که یا گونه به

 ینام کشور در هم ٩۶به رتبه  توان یراستا م یندرصد است. در هم
 یکشور مورد بررسـ ١۴۶ یاندر م یانبن سال از لحاظ اقتصاد دانش

رتبـه کشـور و  یتدر کـل وضـع .اشاره داشت یتوسط بانک جهان
مطلـب  یـنا یایگو یانبن صادرات محصوالت اقتصاد دانش یزانم

مختلـف  های ینـهشاهد رشد زم یراخ یها است که اگرچه در سال
 باشـیم، یدر کشور و صادرات محصوالت آنها م یاز علم و فناور

از اقتصـاد  یزیمحصـوالت سـهم نـاچ یـنهنـوز صـادرات ا یول
ارکـان  یتدر وضع یو بررس ینیبازب یکبا  رو ینا  است و از یجهان

از  یـرانکه هرچنـد ا شود یمشخص م یانبن چهارگانه اقتصاد دانش
اطالعـات و  یفنـاور یهـا تیرسـاخو ز یلحاظ آموزش، نـوآور

جهان قرار دارد، امـا  یکشورها ینارتباطات در سطح متوسط در ب
قـرار دارد  ینـامطلوب یطدر شـرا یزشـیو انگ ینهاد یماز لحاظ رژ
 یو علمـ یبتوان گفت دانش نظر یدو شا 1)٢٠١٩ ی،(بانک جهان
  .را ندارد یدیو تول یشدن به دانش کاربرد یلتبد یتدر کشور قابل

باال از  یمنتشر شده، سهم صادرات کاالها با فناور یبنابر آمارها
 ٠٫٨٣معـادل  یـرانکشور ا یبرا ٢٠١٨در سال  یا صادرات کارخانه

 یجنـوب ، کره۵٢٫١، سنگاپور ۵١٫٨ یمالز یکشورها یدرصد و برا
درصـد بـوده اسـت (بانـک  ١٨٫٩ یکـاو آمر ٢۶٫٩، فرانسه ٣٢٫۴
 ینـهدر زم یـراخ یکشـورها یاز توان بـاال  که نشان 2)٢٠١٩ ی،جهان

  است. یو اقتصاد یدیمختلف تول یها در بخش یاستفاده از فناور
 هـای یاقتصاد، توسعه فناور یانیبن ارکان دانش ینتر از مهم یکی

اقتصـاد  یهوشمندساز یاز آن برا یریگ اطالعات و ارتباطات و بهره
 تطالعاا وریفنا توسعه ایبر یا دهگستر یهاشتال انیراست. در ا

 نیکیولکترا لتو دو رتتجا توسعه ایبر هیژو به ت،تباطاو ار
 توسعه برنامه رتعبا مخفف تکفا طــــــــرح. ستا گرفته رتصو
 یـناست، براسـاس ا انیرا تتباطاو ار تطالعاا وریفنا دیبررکا

                                                           
1. https://openknowledge. worldbank. org/handle/10986/6853: Building 

Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development. 

2. https://data. worldbank. org/indicator/. 

 مجلس تصویب به ١٣٨١ الس جهدبو نقانو ١٣ هتبصرطــــــــرح 
 وریفنا یرساختز دیجاا حطر ینا فهد. یدرســ یاســالم رایشو
 کترمشا توسعه ل،شتغاا توسعه ر،کشو تتباطاار و تطالعاا

 انتو یشافزا و تطالعاا وریفنا زاربا در خصوصی بخش
  ).۶۴، ص١٣٩٢زاده،  ی(قربان دبو رکشو مالی و دیقتصاا

هنوز به بلـوغ کامـل در  یجیتالاقتصاد د یندفرا ینکهبا توجه به ا
شـدن در حـال  یکـیو الکترون یجیتـالید یمپـارادا یده،کشور نرس

از جملـه  یـدیجد یهـا یاست و با توجه به ظهـور فنـاور ینتکو
و سـرعت  یااشـ ینترنـترمز ارزهـا و ا ین،بالکچ ی،هوش مصنوع

از  یعتراست تـا هرچـه سـر یتوسعه و استفاده از آنها ضرور یباال
اقتصاد هوشمند حرکت  یاستفاده شود و به سو یننو یابزارها ینا

ــر ــدالهک ــدول ز٣٩، ص١٣٩٨ ی،د (عب ــر). در ج ــداد ی از  یتع
نشـانگر  یهـا و مؤلفـه یـانبن اقتصاد دانـش یها شاخص ینتر مهم

  آورده شده است:  یرانحرکت به سمت اقتصاد هوشمند در ا



      ١٣٧  ای های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست

 

  هوشمند اقتصاد سمت به ایران حرکت نشانگر های شاخص. ١ جدول
  موجود وضعیت  سال شاخص

  )٢٠٠٨در  ٠٫۶۵( ٠٫٢۵٣  ٢٠١٣  )جهانی بانک) (منبع: داخلی ناخالص تولید از(درصد  توسعه و تحقیق های هزینه

  ٢٫۶  ٢٠١۶  )یناخالص داخل ید(درصد از تول ICTبخش  مخارج

  ٣٫٨  ٢٠١٧  )داخلی ناخالص تولید از(درصد  دولت آموزشی مخارج

  ۶١  ٢٠١٨  (رتبه) نوآوری شاخص

  ٠  ١٣٩٨  )یدسترس یدارا ی(درصد از خانوارها G5 ینترنتا پوشش

  ۵٣٫٢٣  ٢٠١٧  )جمعیت از(درصد  همراه اینترنت از کنندگان استفاده

  ٢٫٢  ٢٠١٨  )یهبر ثان یت(مگاب باند پهنای

  ٢١  ٢٠١۶  (درصد) باز داده شاخص

  کشور) ١٨٠( ١٠۶  ٢٠١۶  (رتبه) الکترونیک دولت توسعه شاخص

  ٨٨  ٢٠١۶  )ی(نوآور  شده ثبت های پتنت تعداد

  ٩۶  ٢٠١۶  (رتبه) ایشبکه آمادگی شاخص

  ٨١  ٢٠١٧  (رتبه) ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه شاخص

  کشور) ١۴۴( ٩۴  ٢٠١٣  (رتبه) بنیاندانش اقتصاد شاخص

  ٢٧٨  ٢٠١٨  دالر) یلیونباال (م یبا تکنولوژ  یانبنصادرات محصوالت دانش

  کشور ١٣۶در  ١٠٠  ٢٠١۶  ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و دسترسی قابلیت شاخص

  ١٠١  ٢٠١۶  مالکیت حقوق جهانی شاخص

  ١١٨  ٢٠١۶  اینترنت کاربران شاخص

  
بـه اقتصـاد  ارگذ یسـاز مـدل شناسیو روش ینظر مبانی. ۵

 یکل های یاستو س یانبن اقتصاد دانش یهوشمند در راستا
  یاقتصاد مقاومت

در  یماست و از لحاظ پارادا یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد
 یـهاز نظر یزن یشناس قرار دارد و از بعد روش یفیک یقاتگروه تحق

 یطراحـ«مقالـه  ینا فهد به توجه بااستفاده کـرده اسـت.  یانیبن
ــمند مدل ــه اقتصــاد هوش ــذار ب  هشد دهستفاا »مینهز« نظریهاز » گ

ــن) ا١٩۶٧( اوسسترو ا رگلیز. ستا ــهنظر ی  کشف بکتارا در  ی
در  ای ینـهزم یهاند. مراحل ساخت نظر کرده  معرفی ایمینهز نظریه

  آمده است: ٢جدول 
  

   ای زمینه نظریه ساخت مراحل. ٢ شماره جدول

  ها گام  مراحل  ردیف

  پژوهش طرح  ١
 همچون فنی متون سئواالت، نوع این مناسب منابع از یکی. است مسئلهازمنعطفودقیقسئواالتتعریفگامنخستینفنی؛ادبیاتمرور: اول گام

  .است پژوهشی های بررسی و ها گزارش
  )؛٣٠ص، ١٣٨٩ همکاران، وزن  (پاپ است مطالعهموردجامعهوتحقیقمحدودههمانموردانتخابمورد؛انتخاب: دوم گام

 گردآوری  ٢
  ها داده

 ها؛دادهگردآوریچارچوبتدوین: اول گام
  )؛٢٩٧، ص١٣٨٩ یری،(سف پژوهش میدان به ورود: دوم گام

 اسـتفاده مطالعـه مـورد پدیـده ابعـاد دیگـر و هـا زمـان فضـاها، تحقیق، مطلعین انتخاب برای هدفمند گیری نمونه راهبرد از ها، داده گردآوری درخالل
 عبارت و دارد تعلق ای زمینه نظریه به تنها که است نظری گیری نمونه راهبرد از استفاده با همراه ها داده تحلیل و گردآوری ای، زمینه نظریه در. شود می
 هـای مقولـه برحسـب هـا داده همزمـان تحلیل و گردآوری برای باشد می روشی و ها داده از برگرفته ظهور حال در مفاهیم مبنای بر گیری نمونه از است

(محمـدپور،  خوانند می نظری اشباع را سطح این. نکند ظهور جدیدی ویژگی هیچ که یابد می ادامه زمانی تا نظری گیری نمونه فرایند. ها داده از برگرفته
 ).٣٢٢ص، ١٣٩٢

 .استهادادهباپژوهشگرساختنآشنامرحله، این از هدف  ها داده تنظیم ٣
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  ها گام  مراحل  ردیف

 تحلیل و تجزیه  ۴
  ها داده

 مورد؛اولینهایدادهتحلیل: اول گام
  نظری؛ گیری نمونه تکرار: دوم گام
  )؛٢٩٧، ص١٣٨٩ یری،(سف کفایت به رسیدن: سوم گام

  :مرحله سه در شده یاد نظریه در ها داده کدگذاری فرایند
  سطح دوم)؛ یامتمرکز  یکدبند  .٢سطح اول؛  یا یهاول یکدبند  .١( باز کدگذاری) الف
 بـین منطقـی ارتبـاط از داسـتان خط یک قسمت این در. دارند قرار ارتباط در هم با شبکه یک صورت به ها مقوله مرحله، این(در  محوری کدبندی) ب

  ).٣٣٩ص، ١٣٩٢(محمدپور،  آید می در نگارش به ها مقوله
  :باشند زیر بعد سه دارای باید محوری کدبندی مرحله در شده استخراج عمده های مقوله

 گر مداخلـه شرایط عّلی، شرایط زیرمجموعه سه در بعد این. دارد جای آن در پدیده که موقعیتی یا و احوال و اوضاع کل از است عبارت: یطی. بعد شرا١
  .شود می بندی دسته ای زمینه شرایط و
 پدیـد شـرایط آن در کـه دهنـد می رویـدادهایی و امـور و مسائل به ها گروه یا افراد که اند معمولی یا راهبردی های پاسخ شامل: فرایندی−ی. بعد تعامل٢
  .آیند می
  .پذیرد می تأثیر بدان مربوط خاص شرایط از و شده شامل را ها تعامل این نتایج و پیامدها: یامدی. بعد پ٣
 یهـا داده یبـه کدبنـد  یـازیو ن پـردازد یم یـهنظر  ینبه تدو یانتزاع یها از مقوله یمرحله محقق با تعداد اندک ین): در ای(انتخاب ینشیگز  یکدبند  )ج
در کنار  یشده مراحل اول و دوم به صورت منطق یکدبند  یمو هر کدام براساس مفاه  اشباع شده یمورد استفاده به لحاظ نظر  یها ندارد. مقوله یدجد

موجـود  یها از مقوله یکینخست محقق ممکن است  یوهانتخاب کند؛ در ش یوهرا به دو ش یا مقوله هسته یداند. سپس پژوهشگر با قرار گرفته یکدیگر
  اقدام کند.یدمقوله جدیکو ساختییننسبت به تعیدبایدوم و یوهدر شکند و ینشرا گز 

 اعتبار بررسی  ۵
  موضوع ادبیات با مقایسه و پاسخگو اعتبار  مدل

  

 ایتجربه بایددر آن  دهستفاا ردمو یها، داده٢بنابر جدول  رو ینازا
ــد؛باش ــقعم مصاحبهاز روش  حاضر هشوپژدر  رمنظو همین به ن  ی
 ایــن در. ستا هشد دهستفاا نخبرگا ایتجربه نشدا آوریجمع ایبر

نظران انتخـاب  از صاحب ییها نمونه نظری، اشباع به رسیدن تا راستا
منظور  هـا و بـه داده یگردآور یدر پژوهش حاضر برا ینشدند. همچن

کـه از  یا یوهاستفاده شـد. شـ 1یساز مثلث یوهاعتبار آنها از ش یشافزا
 یچندگانه برا ییپژوهشگران محدود به استفاده از راهکارها یشترنظر ب
است. از  یکسان ای یدهپژوهش درخصوص پد یها برا داده یآور جمع

سـاختارمند،  یمـهمصـاحبه ن یهـا در مطالعه حاضـر از روش رو ینا
  اسناد و مدارک استفاده شده است.  یمشاهده و بررس
 ۴٢ یـزن یبه اشباع نظر یدنرس یبرا یقتحق ینا یجامعه آمار

مصلحت نظام،  یصمجمع تشخ یرخانهبود که غالبًا در دب یا خبره
و  حضور داشتند یانبن دانش یها و شرکت یو فناور یمعاونت علم

 یالتدرخصوص موضوع پژوهش صـاحب تجربـه بـوده و تحصـ
  اند.  داشته یو سابقه کار تجرب یهعال

  
  

                                                           
1. Triangulation 

  مطالعه شوندگان مصاحبه هایویژگی. ٣ جدول
  مطالعه مورد  متغیر

  نظر صاحب ۴٢  تعداد نمونه
  سال ۵٣  سن یانگینم

  یالتتحص
  یدرصد دکتر  ۶٠

  ارشد یدرصد کارشناس ٣٠
  یدرصد کارشناس ١٠

  شوندگان محل اشتغال مصاحبه
  مصلحت نظام یصدرصد مجمع تشخ ۵٠

  یدرصد معاونت علم و فناور  ٣٠
  یانبن دانش یها درصد شرکت ٢٠

  سال ٢٢  سابقه کار یانگینم

  

ــه اشــاره شــد   همان ــه ک  یندر ا دهستفاا ردمو ایمینهز نظریهگون
 هاو داده تطالعاو ا ستا رمینهمحوز نظریه یک توسعه ،هشوپژ

 سـه کدگذاری فرایند انجام برای. دشو می آوریجمع ستارا همیندر 
گونـاگون  یـاتهـا در روا حاصل از مصـاحبه یها متن یزن یا مرحله
فرد  منحصـربه یاتروا ١٣۴پژوهش  ینخواهند شد. در ا یبند دسته

حاصــل از  یشــده کــه خروجــ یگــذار و مفهوم ییخبرگــان شناســا
 دیفر منحصربه شناسی روش مقاله یندر ا ینهمچنـ افزار اسـت. نرم
ـــمند در ا دقتصاا به ارگذ لمد حیاطرو  ینوتد ،تهیه ایبر  انیرهوش

 شناسیروش یننخسـت ا که یا گونه است؛ به هشد دهستفاو ا معرفی
 حیاطر ایبر زنیاردمو یهامگاآن،  بچورچادر  سپسو  معرفی
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 ٢ دارنمو در دهستفاا ردمو شناسی روش. شد هداخو شتهدابر لمد
  .ستا هشد سیمتر

  

  
  
  
  
  
  
  

  رانیا در هوشمند اقتصاد به گذارمدل یطراح یشناس روش: ٢ نمودار
  Janowski ٢٠١۵ مدل توسعه براساس پژوهش یها افتهی: منبع

گـذار بـه اقتصـاد  مدل یکه طراح هشوپژ ینا فهدتحقق  یبرا
 تحلیلگــذار اســت، از  پــنج فـاز مدل یـلهوشـمند و احصــاء و تکم

 حاصل یهاداده تحلیلو  تجزیه ایبر. دمیشو دهستفاا ایمینهز  نظریه
شده است.  دهستفاا اریکدگذاز روش  یزن هشوپژ یندر ا مصاحبهاز 
) نتخابی(ا گزینشیو  ریمحو ز،با اریکدگذ بخش سه بهروش  ینا

  : دمیشوپرداخته  یکهر  یحشد که به تشر تقسیم
  

 زبا اریکدگذ. ١

از  که ستا تحلیلی یندافر ز،با اریکدگذ لیهاو یکدها شناسایی
 ها آنها در داده دبعاو ا ها یژگیو و هشد شناسایی مفاهیمآن،  طریق
 مرحله ینا در ).٩٧ص ،١٣٩٢ ر،محمدپو( دشو می کشف

مانند  ه،شد آوریجمع یها داده همه بررا  ها مقوله هشگروپژ
 نبنیا دخو یشتهاددایا یا قایعو و اتمشاهد ،ها مصاحبه
 به زبا اریکدگذ). ٨٩، ص١٣٨۶ ،مامیو ا دناییفر(دا اردمیگذ
 یا انعنو م،نا یکبا  هااز داده تکههایی یمقولهبندو  یبند ممفهو

را  ها از داده قطعه هر نماز هم رطو به کهاشاره دارد  برچسبهایی
 هاداده رچطو هنددمی ننشا کدها. میکند یحتشرو  تلخیص
. ستا هشد یستهبندد و اجد ب،نتخاا تحلیلی مرحله زغاآ جهت

 یا لیهاو اریکدگذ مرحله دو دارای) زبا اریکدگذ( مرحله ینا
 ر،محمدپو( ستا دوم سطح یا متمرکز اریکدگذ و اول سطح
 ینا به زبا اریکدگذدر  مرحلهدو  ینا رکا هنحو). ٩٩، ص١٣٩٢

و  تقلیل ایبراول  سطح یا لیهاو اریکدگذپس از  که ستا رتصو
 ممکن حد تا متمرکز اریکدگذ مرحلهدر  باید هاداده لغربا
و آنها را در  دکر شناساییرا  دموجو مشابهو  خلامتد یکدها

. دکر ئهارا حدوا مقوله یک قالبداد و در  ارقر مشابه یستههاد
 در ؛ستا وتمتفا ریمحو اریکدگذ با مرحله ینا دکر توجه باید
 و تقلیل با رکا منجاا زیساروان در ریبسیا ثیرتأ ،مرحله ینا قعوا

و  یگر غربال با. دارد ریمحو اریکدگذ مرحله ایبر هاداده لغربا
اشاره  یمو مفاه یاتروا ١٣۴از  یتکرار یهکد اول ۵۴در نظر گرفتن 

باز  یکد غربال شده احصاء شده حاصل از کدگذار ٨٠شده، 
  چند نمونه از آنها آورده شده است: ۴شد که در جدول  ییشناسا

  
  باز کدگذاری شده احصاء های مقوله. ۴ جدول

  احصاء شده مصاحبه یچند نمونه از کدها یفرد
  اقتصاد هوشمند؛ ینهدر زم یقاتیتحق یها نشدن پروژه ییاجرا ١
  ی؛جهان موفق یها نمونهو  یاتتجرب باکمشتر طنقا یحصاا ٢
  اقتصاد؛ یانیدانش بن اریسیاستگذدر نخبرگااز  دهستفاا ٣
  ؛تطبیقی تمطالعااز  دهستفاا ۴
  ار؛گذ با متناسب یتخالقیتتقو ۵
  هوشمند؛ دقتصاا یمزیتها به نسبت جامعهدر  گاهیآ دیجاا ۶
  زی؛سادر هوشمند جهانی یشاخصها بارکشو ضعیتو یابیارز ٧
  ها؛ مسئولیت یو احصا تعیینو  ییاجرا یهادنها ضعیتاز و یابیارز ٨

 بااقتصاد  یهوشمندساز  متناسب یکنون ییندهاافرساختارها و  حصالا  ٩
  د؛موجو یهااربزا

  ینترنت؛نفوذ ا ضریب یشافزا ایبرها رتمها یشافزا ١٠
  نهادها؛ یو کارآمدساز  یجادا یبرا مناسب دهبررا ذتخاا ١١

به سمت اقتصاد  یکنون یتگذار از وضع یبرامناسب دهایهبررا ذتخاا  ١٢
  هوشمند؛

  ی؛فکر  یتبه بحث مالکیتاهم ١٣
  ی؛موجود با توجه به وضع هوشمندساز  ینقوان یابیارز  ١۴
  یان؛بن دانش یوکارها کسب یستاصالح بوم ز ١۵

  
   ریمحو اریکدگذ. ٢

ـــــــــه ها یرمقولهز هیدبطر یندافر ری،محو اریکدگذ و  ها مقوله ب
ــه دبعاو ا یژگیهاو سطحدر  ها مقولهدادن   پیوند  یها و انتخــاب مقول

ــد اریکدگذ ینعمــده اســت. ا  شــود یم هنامید ریمحوســبب   ینب
 ،مرحله ینا در. یابد می تحقق مقوله یک رمحو لحو اریکدگذ  که

و  هشد ینوتد ز،با اریکدگذاز  حاصل دبعاو ا ها یژگیو و ها مقوله
 دیجاا بطروا ردمودر  ای هیندافز نشدا تا دمیگیر ارقر دخو یسرجا
از  پس هشوپژ ین). در ا١٨۴، ص١٣٨۶ ،نیالوو ا دفر نایی(دا دشو

 راهبردها: اول فاز

 الزامات: دوم فاز

 هاسیاست: سوم فاز

هافرصت: چهارم فاز

 کاربردها: پنجم فاز

اجرایبرایعملیاتی
 گذارمدل
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ــد و  ٨٠ لیهاو یستهبندد را  دموجو یکدها ،لیهاو مفاهیم اریکدگذک
 دهبر اعنتزاز ا یباالتر سطح به قعو در وا ریمحو یها مقوله به
 دیجاا تحقیق موضوعی بچورچا سساابر ها مقوله ین. اشد هنداخو
  . دمیشو دهماآ گزینشی اریکدگذ یبعد سطح. در ندا هشد

موجـود بـه  یکـدها یـه،اول یبند باز و دسته یپس از کدگذار
در  یمحـور یکدگـذار یجـهشدند که نت یلتبد یمحور یها مقوله

  آورده شده است:  یرجدول ز
  

  محوری کدگذاری شده احصاء های مقوله. ۵ جدول

  نهادها یکارآمدساز 

 موجودیاصالحات نهاد
اقتصادیو ساخت نهادهایجادا

 هوشمند؛
ویسنتیو حذف نهادهاییشناسا

 یرضرور؛غ

  و مقررات ینقوان

یمعمل سازمان تنظیطهگسترش ح
 مقررات؛

 ید؛جدینقوانیبو تصوییشناسا
 موجود با اقتصاد هوشمند؛ینقوانیابیارز

 ی؛فکر یتبحث مالکینقوان

  یانسان یهو سرما ییافزا آموزش، مهارت

متناسب اقتصادیکاربردیهاآموزش
 هوشمند؛

 ی؛و نوآور یتآموزش خالق
اطالعات ویتوسعه فناور یهاآموزش

 ارتباطات؛

  
  )گزینشی( یانتخاب اریکدگذ. ٣
از  ستا رتعبا گزینشی یا نتخابیا اریکدگذ اوس،سترنظر ا به
 سایر بادادن آنها  طتباو ار صلیا یلفههاؤم مندمنظا بنتخاا
 با خالی یجاها دنپرکرو  بطروا به نبخشید رعتباا ،لفههاؤم

و  بیامهر( نددار بیشتر شگسترو  حصالا به زنیا که مقوالتی
 دبنیا داده دازیپر نظریه مرحله ین). در ا٧۶ص ،١٣٩٠همکاران، 

و آن را در  ندک بنتخارا ا زبا اریکدگذ مرحله مقوله یک ندامیتو
 هپدید انعنو به( ستآن ا سیربر لحادر  که ییندافر مرکز
 با. دشو داده بطر آن به مقولهها یگرد سپس و هدد ارقر)، یمرکز

 یعنی ،هشوپژ هسته مقوله ،گزینشی مرحله در یفرتعا ینا دجوو
 از دهستفاا با و دمیگیر ارقر هوشمند دقتصاا به ارگذ لمد حیاطر

 و تبیااد پایه بر که است سسترد در ریمحو یمقولهها
 ها مقوله دموجو یکدها آن رکنا در و هشوپژ موضوعی بچورچا

 ینا در. مییابند دبهبو یاو  شگستر ح،صالا بچورچا ئهارا ایبر
 یکدهاو  ریمحو یها مقوله دبهبو و شگستر از پس یندافر

 مقوله سه به هشوپژ موضوعی بچورچا ئهارا یستادر را دموجو
 طمربو تموضوعا هندداربردر مقولهها ینا که سیمرمی گزینشی

 و رگلیز)، ٢٠٠٢( نپاتو دیکررو سساابر. هستند ارگذ به
 یدبا مصاحبهها) ١٩٩٨( اوسسترا و بینرکو و) ١٩۶٧( اوسسترا
 نمونه ارتکر که ای گونه به گیرد؛ رتصو ینظر عشباا دیکررو با

 فهد دنبو شنرو. باشند تهشاند جدید مقوله و مفاهیم ،جدید
 ایبر ییگرد یهارمعیا نشوندگا مصاحبه شناسایی و مطالعه

 تطبیق دیکررو با نیز ییروا. دبو نتایج یابیرعتباا و کیفیت یابیارز
  .گرفت ارقر نظر مد قعیوا ینیاد با هشوپژ ینا ییافتهها

  گزینشی کدگذاری شده احصاء های مقوله. ۶ جدول
 یندفرا یهامقوله

  ابعاد هر مقوله  ینشیگز یکدگذار 

  وکارکسب یها فرصت

  ینترنت؛و ا یکیوکار الکترونکسب یط. بهبود مح١
 یتو تقو یانبن دانش یوکارهاکسب یستبوم ز  یجاد. ا٢

و  یعمـوم ی،دولتـ یوکارهـاارتباطات و مشارکت کسب
  در اقتصاد هوشمند؛ یخصوص

هـــا و  و حفاظـــت از داده یخصوصـــ یمحـــر  ین. تـــأم٣
  هوشمند؛ یوکارهااطالعات کسب

اقتصاد  یوکارهادر کسب یرقابت یهایاست. اتخاذ س۴
  هوشمند؛

 یوکارهــادر کســب یبخــش خصوصــ ی. توانمندســاز ۵
 هوشمند؛

  گذار الزامات

  و مقررات؛ین. قوان١
  و توسعه خالق؛ یساز  . فرهنگ٢
  ی؛راهبرد یها برنامه .٣
  یجیتال؛و د ینترنتا یکی،. تحقق اقتصاد الکترون۴

 یهایاستراهبردها و س
  اقتصاد هوشمند

  اقتصاد هوشمند؛ ی. راهبردها١
  ی؛گذار به هوشمندساز  یبرا یگذار  یاست. س٢
  . آموزش مربوط به گذار؛٣
  ی؛انسان یروین ین. تأم۴
  نهادها؛ ی. کارآمدساز ۵
و توسـعه و  یـقتحق یهـا ینـههز  ی،مـال. توسعه منابع ۶

  ؛ICTمخارج بخش 
و  یمجــاز  یو اعتمــاد بــه فضــا یبریســا یــت. امن٧

  یک؛الکترون

مربوط به  یهایرساختز 
  گذار

  باند؛ ی. توسعه پهنا١
  یجیتال؛د یمحتوا ید. تول٢
  ها و محتوا؛ داده ید. تول٣
نرم−افزار(سخت یکیالکترون یهایرساخت. توسعه ز ۴

  ها؛ پلتفرمافزار) 
  ی؛ساز . شبکه۵
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: یاقتصـاد مقـاومت یاقتصاد هوشمند در راسـتا یساز . مدل١−۵
  ارگذ لمد یندافر و لفههاؤم د،بعاا معرفی
 مصاحبهاز  هشد حاصل یمقولههاو  کدها تحلیلو  یبند طبقهاز  پس

ـــــزو ن نخبرگا ـــــا  تطبیقو  تبیااد سساابر اردمو ینا تحلیل ی  باآنه
 معرفی ارگذ لمد نکال بچورچانخست  ت،بیااز اد حاصل یها یافته

 لمد نهایتو در شناسایی زهحوهـــردر  صلیا تم یلفههاؤم مهو در ادا
  . دمیشو ترسیمو  حیاطرهوشمند  دقتصاا به ارگذ تفصیلی
ــــمند  دقتصاا به ارگذ لمد نکال بچورچا  دبررکا سساابرهوش
 ارگذ نکال لمد تکاملی یندافر. دمیشو تبیین هشوپژ شناسیروش
 دنکر همافر د،موجو ضعو شناسایی: ستا حشر ینا به انیرا در
ــــــــــمند، دقتصاا به ستیابید ایبر تماالزا  و هادهبررا تبیین هوش

ـــمند، دقتصاا توسعه و شدر یسیاستها  یها فرصت شناسایی هوش
ــــــــمند،  دقتصاا یرو پیش  دقتصاا بخشی یهادبررکا توسعههوش

هوشمند (طبق  دقتصاا به ستیابید یعنی ب،مطلو ضعیتهوشمند و و
 .دمیشو سیربرو  بحث ششگانه دبعااز ا یک هر مه) در ادا٣نمودار 

  
  

  
  
  
  
  

  رانیا در هوشمند اقتصاد به گذارمدل کالن چارچوب. ٣ نمودار

 ینتـر از مهم یکیاقتصاد  ینانیب طور که اشاره شد، دانش همان
 یانیبن دانش یاست. برا یاقتصاد مقاومت یکل های یاستاهداف س
اقتصاد جزء الزامات و  یو هوشمندساز سازی یجیتالید یزاقتصاد ن
امکـان  یو در بستر اقتصاد سنت رود یبه شمار م یدیکل یراهبردها
). ۴۵، ص١٣٩۵(جهـانگرد،  یسـتاقتصاد مقـدور ن یانیبن دانش

شــدن  یــانبن اقتصــاد در دانــش یهوشمندســاز یــتنظــر بــه اهم
گـذار بـه اقتصـاد  مدل یمقاله بر طراح یهدف اصل یران،ا اقتصاد

  . باشد یم  متمرکز ٣نمودار  یهوشمند بنابر اجزا
 یرسازیوضع موجود تصو یدمدل گذار نخست با یطراح یبرا

اقتصـاد  یهـا در شـاخص یـرانا یگـاهو جا یتشود. براساس وضـع

 ینـدفرد و فرا منحصربه یاتانجام شده، روا یها مصاحبه یان،بن دانش
و  یعیبر منابع طب یمبتن یرشد اقتصاد ی،ا سه مرحله یها یکدگذار
 یســهم انــدک اقتصــاد هوشــمند و فنــاور یزیکــی،ف یهــا یهســرما

وکارها و  حضور گسترده کسـب ی،مل یداطالعات و ارتباطات در تول
 یمحـور یهـا یژگـیدر اقتصاد جزء و یسنت یها ساختارها و شبکه

  است.  یکنون یطدر شرا یراناقتصاد ا
مطلـوب  یتبـه وضـع یلمنظور ن و به یکنون یتوضع یمبا ترس
گذار به اقتصاد هوشمند ضـرورت دارد الزامـات گـذار بـه  در مدل
کار رفتـه در  بـه یا ینهزم یهشوند. براساس مدل نظر یدهکش یرتصو

 یهـا برنامـه یناقتصـاد هوشـمند، تـدو یرفراگ یساز مقاله، مفهوم
بانـد،  یو مقـررات مـؤثر، توسـعه پهنـا ینقوان یبتصو ی،راهبرد
اقتصاد و  یساز یجیتالیدر د یعو توسعه خالق، تسر یساز فرهنگ
توسعه پلتفـرم و  یکی،الکترون یها یرساختو توسعه ز یساز شبکه

هـا و  هـا و کـالن داده داده یدتول ی،حرکت به سمت اقتصاد پلتفرم
انسـته گـذار د الزامـات مدل ینتـر هوشمند از جملـه مهم یمحتوا

  شوند.  یم
 یـران،اقتصـاد ا یحرکت به سمت هوشمندساز یدر ضمن برا

 یجبراسـاس نتـا یمحور یها و راهبردها یاستس یدها،و نبا یدهابا
 یهـا برنامـه یفـیو ک یکّمـ یتشامل توسعه و تقو یا ینهزم یهنظر

منـابع  یتو بهبـود وضـع یتتقو ی،انسان یهتوسعه سرما ی،آموزش
نهادهـا  یکارآمدساز ی،هوشمندساز یها برنامه یاجرا یبرا یمال

و  یبریسـا یـتامن یـتالزم، تقو یو نهـاد یو اصالحات ساختار
  هستند.  یاعتمادساز
رود با حرکت به سمت اقتصاد هوشمند  یانتظار م ینکهنظر به ا

طبـق  یم،اقتصـاد باشـ یـنمـرتبط بـا ا یوکارها شاهد ظهور کسب
وکار  کسـب یطبهبـود محـ ی،ا ینـهزم یـهنظر یجهـا و نتـا مصاحبه

 یـتتقو یـان،بن دانـش یوکارها کسـب یستبوم ز یجادهوشمند، ا
ــات، تقو ــتارتباط ــوم ی ــارکت عم ــ یمش ــاذ  ی،و خصوص اتخ

 یهوشـمند، توانمندسـاز یوکارها در کسـب یرقـابت های یاستس
بخش  یمحر یتو تقو یندر اقتصاد هوشمند، تأم یبخش خصوص

توانند  یوکارها م کسبها و اطالعات  و حفاظت از داده یخصوص
وکارها  کسـب یهـا فرصت یجادو ا یگذار یهو سرما یدبه رونق تول

 . انجامند یدر بستر اقتصاد هوشمند م
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اسـت کـه  یـندر گذار به اقتصاد هوشمند انتظار بر ا ینهمچن
ــا در بخــش یرشــاهد توســعه چشــمگ ــاع یه  ی،خــدمات اجتم

 ی،بانکـدار ی،انـرژ ی،حمـل و نقـل، سـالمت، مـال ی،گردشگر
  . یمباش یا و دفاع، رسانه، صنعت و کارخانه یتآموزش، امن
گـذار و در صـورت تحقـق  مدل یها یبراساس خروج یاندر پا

 یسـتبـوم ز یسـاز ها و راهبردها و فـراهم یاستس یالزامات، اجرا
تـوان شـاهد  یو هوشـمند مـ یجیتـالید یـان،بن دانش یوکارها کسب

محصــوالت  یــدو تول یــانبن اقتصــاد دانــش یوکارها توســعه کســب
بـر  یهوشمند و خدمات فناورانه و صادرات آنها، تحقق اقتصاد مبتن

رشـد  یـتاقتصاد هوشمند در اقتصـاد و درنها یو سهم باال ینوآور
اقتصـاد  یکلـ های یاستمدنظر س یایشتابان و پو یدار،پا یاقتصاد
  .  یماقتصاد باش یو هوشمندساز یانیبر دانش بن یمبتن یمقاومت
اقتصـاد  یکلـ یهـا اسـتیمهـم سسـه هـدف  ینکـهظر بـه ان
مقاومـت  یهـا شـاخص بهبـود. ٢ ا؛یپو رشد نیتأم. ١ ؛یمقاومت
سـاله بـا   سـتیانداز ب چشم سند اهداف به یابی. دست٣و  یاقتصاد

، زا مولــد، درونســاز،  فرصت ر،یپــذ انعطاف ،یجهــاد یکــردیرو

بـه اقتصـاد  یگرا است؛ پس با گذار از اقتصاد سـنت و برون رو شیپ
و  یور بهـره و دیـتول بـر گـذار آثـار اسـت نیـهوشمند انتظار بر ا

در اقتصــاد خــود را نشــان دهــد و شــاهد گســترش  ینــوآور
 و داتیـتول شـدن متنـوع و شیافـزا و انیـدانش بن یوکارها کسب

 و تیـتقو و بـاال یفناور با و افزوده ارزش با محصوالت صادرات
 رشـد جـهیدرنت و میباشـ اقتصـاد در دیـتول عوامـل یور بهـره رشد

 سـمت بـه حرکـت با درضمن. شود محقق ایپو و داریپا یاقتصاد
ــبن دانــش اقتصــاد ــوع شــاهد اقتصــاد یهوشمندســاز و انی  در تن

 محصوالت صادرات و دیتول سهم شیافزا و یصادرات محصوالت
 نیتــر مهم جــهیدرنت و بــود میخــواه انیــبن دانــش خــدمات و
 ارزش بـا و یمحصـول تک صـادرات در رانیا اقتصاد یریپذ بیآس

 سند اهداف به یابیدست نیهمچن شد؛ خواهد برطرف نییپا افزوده
 گـرو در منطقـه یاقتصـاد اول قـدرت بـه یابیانـداز و دسـت چشم
اقتصـاد  یو هوشمندسـاز یسـاز یتـالیجیاقتصاد و د یانیبن دانش
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:گذرالزامات
 هوشمند؛ اقتصاد فراگیر سازیمفهوم. ١

 راهبردی؛ هایبرنامه. ٢
 مؤثر؛ مقررات و قوانین. ٣

 باند؛ پهنای. ۴
 خالق؛ توسعه و سازیفرهنگ. ۵

 دیجیتال؛ اقتصاد تحقق. ۶
 سازی؛شبکه. ٧

 الکترونیکی؛ هایزیرساخت توسعه. ٨
 فرمی؛ پلت اقتصاد و فرم پلت توسعه. ٩

 ها؛داده کالن و هاداده تولید. ١٠
 هوشمند؛ محتوای تولید. ١١

 :هاسیاست و راهبردها
 ؛آموزش. ١

 ؛انسانی سرمایه توسعه. ٢
 ؛مالی منابع توسعه. ٣
 ؛نهادها کارآمدسازی. ۴
 ؛سایبری امنیت تقویت. ۵

 ؛اعتمادسازی. ۶

:وکارکسبهایفرصت
 ؛هوشمند وکارکسب محیط بهبود. ١
 ؛بنیاندانش وکارهایکسب زیست بوم ایجاد. ٢
 ؛ارتباطات تقویت. ٣
 ؛خصوصی و عمومی مشارکت تقویت. ۴
 وکارهایکسب در رقابتی هایسیاست اتخاذ. ۵

 ؛هوشمند
 اقتصاد در خصوصی بخش توانمندسازی. ۶

 ؛هوشمند
 ؛خصوصی بخش حریم تقویت و مینأت. ٧
 ؛کارهاوکسب اطالعات و هاداده از حفاظت. ٨

 :بخشی کاربردهای
  هایبخش

 نقل، و حمل گردشگری، اجتماعی، خدمات
 و امنیت آموزش، بانکداری، انرژی، مالی، سالمت،

 ایکارخانه و صنعت رسانه، دفاع،

مطلوب وضع

 موجود وضع
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  یشنهادهاو پ یبند جمع
کشور در  یشتازیپ ی،اهداف اقتصاد مقاومت ینتر از مهم یکی

متناسب  یدبا یزمنظور ن ینا یاست. برا یانبن اقتصاد دانش
حرکت کرد و  یاطالعات و ارتباطات جهان یفناور های یشرفتپ

 یانبن کشور در اقتصاد دانش یشتازیپ یاقتصاد برا یهوشمندساز
به اقتصاد  انیرا ارگذ لمد حیاطر مقاله ینا فهدالزام است.  یک

 نخست رمنظوبدین. ستهوشمند ا دقتصابر ا یمبتن یانبن دانش
 سپس و سیربر و بحث هشوپژ شناسی روش و تبیااد ،مفاهیم
. شد معرفی هوشمند دقتصاا به ارگذ لمد حیاطر و ینوتد ،تهیه
 دنبال حشر ینا به گانهرچها یهازفا ،شناسیروش بخش در سپس

 و ورمر ارگذلمد تبیااد ،نخست مرحله در شد؛ تکمیل و تهیه و
 دبعاا از بخشی ت،بیااد ورمر از همدآ ستدبه نتایج سساابر
 نظریه روش از دهستفاا بر مبتنی دو مرحله. شد شناسایی ارگذلمد
 هوشمند دقتصاا نخبرگا ضمنی نشدا کسب به که ستا مینهز

 ایبر. مدآ ستد به مینهز نشدا و تطالعاا آن طی ه،شد متمرکز
 از یگیرهبهر با سپس و شناسایی نخبرگا نخست ر،منظو ینا

 ارگذلمد حیاطر ایبر و کسب آنها تجربی نشدا ،مصاحبه روش
از  ایمجموعه نخبرگا یمصاحبهها یها یافته. شد دهستفاا

 یمصاحبهها با مرتبط یسندها همچنین و کدها ،یتهاروا
 دیکررو با مصاحبه روش از دهستفاا با یافتهها ینا. تگرف رتصو
 نخبرگا از دموجو تیاروا. مدآ ستدبه کیفی یهاداده دآوریگر

 یهایطبقهبند یمبناها،  روایت تکرار و فراوانی معیار براساس
 از یگیرهبهر با هاداده ینا تحلیل روش. گرفت ارقر موضوعی

 ز،با مرحله سه در و منجاا اریکدگذ قالب در مینهز نظریه روش
 ها یافته تحلیل اربزا. شد کدگذاری) گزینشی( نتخابیا و ریمحو
 مختلف دبعارا در ا ارگذلمداست که  ATLAS.ti ارفزا منر
 حیاطر منطقی رساختا یک سساابر لمد ین. اکندیم حیاطر
در  رساختا ین. استا هشد ظلحادر آن  ارگذ یندافر که هشد
  . شود یم تبیین ارگذدوره  حلامراز  ایمجموعه بچورچا

از  حاصل ییافتهها یزو ن تبیااد ورمر ییافتهها سساابر
هوشمند در  دقتصاا به ارگذ نکال لمد تکاملی یندافر ،مصاحبه

 همافر د،موجو ضعو شناساییشد:  یمتنظ حشر ینا به  انیرا
 هادهبررا تبیینهوشمند،  دقتصاا به ستیابید ایبر تماالزا دنکر

 شناساییهوشمند،  دقتصاا توسعهو  شدر یسیاستها  و
 بخشی یهادبررکا توسعههوشمند،  دقتصاا روی پیش یفرصتها

 دقتصاا به ستیابید یعنی ب،مطلو ضعیتهوشمند و و دقتصاا
  هوشمند.
 باهوشمند  دقتصاا به ستیابید ایبر لتدو دمیشو دپیشنها

 یها فرصتاز  داریبرهبهرو  تکاملی هنگاو  سیستمی دیکررو
و  دشو متمرکز رکشوهوشمند در  دقتصاا ارستقرا بههوشمند 

 نمیادر  نظر عجماا ،جامعهو  رکشودر  گیرافر ممفهو یک انبهعنو
آن  نمجریاو  انهشگروپژ ن،شناسارکا ان،مدیر اران،سیاستگذ

 همافرهوشمند را  دقتصاا به ستیابید ایبر رکشو یتاهد ایبر
 مقررات، و قوانین لشام املزا انعنو به موضوعی یهازهحو. کند

 اقتصاد تحقق راهبردی، های برنامه خالق، توسعه و سازی فرهنگ
 دیجیتال، محتوای تولید باند، پهنای توسعه دیجیتال، و الکترونیک

 یکیالکترون های یرساختها و محتوا، توسعه ز داده تولید
 زهحو در. هستند یساز ها، شبکه افزار) پلتفرم نرم−افزار (سخت

 راهبردهای گذار، به مربوط آموزش توسعه به اریسیاستگذ
 هوشمندسازی، به گذار برای گذاری سیاست هوشمند، اقتصاد
 مالی، منابع توسعه دها،نها کارآمدسازی انسانی، نیروی تأمین
 یبریسا یت، امنICTو توسعه و مخارج بخش  یقتحق یها هزینه

 به مهم یهازهحواز  یکیورزد.  درتمبا یجیتالیو اعتماد د
 یندارد. در ا صختصاهوشمند ا دقتصادر ا قابتیر یسیاستها

آنها  ثیرتأ هنحوهوشمند و  دقتصاا یهازاربا یژگیو شناخت یندافر
 توسعهدر  ثرؤمو  ساسیا مباحثاز  قابتیر سیاست حیاطر بر
 با مرتبط یهااربزا و قابتیر یسیاستها. ستهوشمند ا دقتصاا
 یکمکها م،غااد راتمقر 1،ستاتر ضد نقانو یترمحو با آن
 توسعهدارد.  صختصاا بخشی تنظیمی راتمقرو  لتیدو
 مرتبط یسیاستهاو  اریفزا منرو  اریفزا سخت یها یرساختز
. میکند یفاهوشمند ا دقتصاا ارستقرا در ییابسز نقشآن،  با

 با اههمر ،تیامخابر یسیاستها و شیزموآ یسیاستها
 ایبر دوباره یفرمولهبند ایبر ها یرساختز توسعه یسیاستها

 زنیا ردمو هوشمند دقتصاا توسعه رمنظو به جدید یهاوریفنا ذنفو
  .ستا

                                                           
1. antitrust 
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 منابع

  
 بــه کیفــی و کمــی روش تلفیــق« ،)١٣٨٩( عبدالحمیــد زن پــاپ .١

 هیـات اعضـای عملکـرد ارزشـیابی بـرای ابزاری طراحی منظور
ــی، ــه علم ــوردی مطالع ــکده م ــاورزی دانش ــگاه کش  رازی دانش
 ).٩ پیاپی( ،١ش ،٣ دوره ،ایران عالی آموزش فصلنامه ،»کرمانشاه

 بررسی« ،)١٣٩٢( همکاران و محمدصادق جهرمی، زاده تراب .٢
 ایـران اسـالمی جمهـوری مقـاومتی اقتصاد های مؤلفه و ابعاد
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