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چکیده:
در عصر حاضر دانش و اطالعات به یکي از ارکان اصلي رشد و توسعه تبدیل شده و جوامع در عرصه های مختلف دانش و اطالعات
را به عنوان نيروی محرکه موتور رشد و توسعه مورد توجه قرار مي دهند .در سالهای اخير یکي از عرصه هایي که در آن دانش و
اطالعات نقش اساسي ایفا نموده ،عرصه اقتصادی مي باشد ،به گونه ای که به ظهور پدیده ای با عنوان اقتصاد دانش محور منجر
شده است .اقتصاد دانش محور به مثابه یک سيستم ،فرایندهای مختلف توليد ،ذخيره ،توزیع و کاربرد دانش را مورد توجه و تاکيد
قرار مي دهد .در این مقاله ابتدا سعي کرده ایم با پيش کشيدن بحث جامعه دانش محور مروری بر پيشينه اقتصاد دانش محور
داشته و تعاریف مختلف اقتصاد دانش محور را از نظر بگذرانيم .سپس با بيان بنيان های اقتصاد دانش محور ،فرایند های اساسي
این نوع اقتصاد (مشتمل بر :ایجاد و کسب دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش) را مورد تحليل قرار داده ایم .در ادامه با طرح
ضرورت توجه به اقتصاد دانش محور ،مزایا و معایب و عوامل موثر بر آن ،در صدد برآمدیم تا سطح اقتصاد دانش محور در ایران را
مورد بررسي قرار داده و در نهایت راهکارها و پيشنهادهایي را برای تحقق اقتصاد دانش محور در کشور عزیزمان ارائه نمایيم.
واژه هاي كلیدي :اطالعات ،دانش ،اقتصاد ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اقتصاد دانش محور.
مقدمه:
امروزه در ادبيات مدیریت و اقتصاد ،بر نقش دانش به عنوان یک منبع حياتي برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری تاکيد بسياری
شده است .از اوایل دهه  99با ظهور نظریه های رشد درون زا اقتصاددانان به اهميت دانش به عنوان عامل اصلي در حفظ رشد
پایدار اشاره کردند و در همين دهه بود که ادبيات مدیریت دانش در سطح بنگاه ها به سرعت رشد کرد( .سوزنچي)21 :1999 ،
توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی موضوع جدیدی نيست ،به نحوی که آدام اسميت در قرن نوزدهم به نقش تخصص
در توليد و اقتصاد توجه داشته و فردریک ليست تأکيد کرده است که خلق و توزیع دانش به بهبود کارآیي در اقتصاد کمک مي
کند .طرفداران شومپيتر نظير هيرشمن ،گالبرایت و گودوین به نقش ابداع و نوآوری در پویایي اقتصاد توجه خاص داشته و رومر و
گروسمن نيز با عرضه نظریه جدید در زمينه سرمایه انساني ،برای علم و دانش در رشد بلند مدت اقتصادی نقش عمده ای قائل
شده اند( .کالرک)2991 ،
با توجه به تغييرات گسترده ای که در دهه اخير در نظام اقتصادی کشورهای مختلف ایجاد شده است ،شکل جدیدی از اقتصاد
تحت عنوان اقتصاد دانش محور جایگزین اقتصاد سنتي شده است.
از این رو ،در نظریه های جدید رشد اقتصادی دانش بخش اصلي نظام اقتصادی محسوب مي گردد .در عصر حاضر ،با پيشرفت
فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي جامعه بشری نيز همانطور که گفته شد از حالت سنتي خود خارج شده و به سوی جامعه اطالعاتي
یا جامعه دانش محور سوق داده شده است در این نظام اقتصادی ،توليد و کاربرد دانش منشأ اصلي ایجاد ثروت محسوب مي شود
به بيان دیگر محور "علم فناوری ،نوآوری و کارآفریني" عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی قلمداد ميشوند .کارایي این نظام اقتصادی
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مستلزم تعریف سازوکارها و شناخت عوامل مؤثر بر توليد و به کارگيری دانش است که از ارتباط این عوامل با یکدیگر ،زمينه
افزایش عملکرد سایر بخش ها نيز فراهم مي شود .اگرچه تعریف و شناخت عوامل مؤثر بر محيط اقتصاد دانش محور با شاخص
های توسعه فناوری ،اقتصادی و اجتماعي عجين گشته است و بخشي نيز متأثر از عوامل خاص هر کشور است ،اما شکي نيست که
آگاهي از تشابهات و اختالفات در جنبه ها و دوره های زماني متفاوت و یا کشورهای مختلف مي تواند به برنامه ریزان کمک کند تا
مشخص شود کدام یک از متغيرها مي توانند بر ایجاد شرایط مطلوب کسب وکار و اثربخشي آن ها در دوره های زماني مختلف
تأثير گذاشته و شرایط مطلوب توسعه اقتصادی را فراهم کنند .در این مقاله سعي شده است به بررسي بيشتر این عوامل پرداخته
شود.
جامعه ي دانش محور:
در پي ظهور انقالب اطالعات که بعد از انقالب صنعتي روی داد تمام زیرساختهای اجتماعي به ویژه فرهنگ ،اقتصاد ،سياست،
مشاغل و صنایع در بيشتر کشورها به خصوص کشورهای پيشرفته ،دستخوش تغييرات اساسي شد .این تغييرات موجب شد که
صنایع و عوامل اقتصادی از حالت سنتي خود خارج شده و به مدرن گرایي گرایش پيدا کنند .با توجه به نقشي که دانش در تمامي
جنبه ها و ساختار یک جامعه ایفا مي نماید به راحتي نمي توان تعریفي جامع از آن ارائه نمود .به طور کلي یک جامعه دانش محور
جامعه ای است که تمام ساختارهای اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و س ياسي آن به طرز قابل توجهي تحت تاثير دانش قرار گرفته و
به وسيله آن دگرگون شده است( .نوروزی وکمالي )21:1904 ،جهت دستيابي به یک اقتصاد دانش محور باید ساختار جامعه به
یک جامعه دانش محور و دانش مدار تبدیل گردد در این جامعه اطالعات و دانش نقش مهمي را در زندگي افراد ایفا مي نمایند.
مهمترین ویژگيهای این جامعه را ميتوان عوامل زیر دانست:
· مهمترین و ارزشمندترین کاال در این جامعه ،اطالعات و دانش است و مبادله کاال جایگزین مبادله دانش گردیده است؛
· افراد این جامعه نيازمند توانایي خاصي نيستند بلکه چگونگي کسب دانش و فناوری است که انسان را ممتاز مي نماید؛
· افرادی که بر اطالعات و دانش تسلط دارند در این جامعه موفق تر هستند؛
· اقتصاد جامعه دانش محور بر پایه ی داده ها و پردازش آنها است؛
· بهره گيری از فناوری های اطالعاتي و ارتباطي در این جامعه از اهميت واالیي برخوردار است؛
· ارتباطات چهره به چهره جای خود را به ارتباطات جهاني مي دهد به دليل اینکه ارتباطات از راه دور گسترش فراواني یافته است؛
· مدیران جامعه دانش محور با تکيه بر دانش و فکر بر مجموعه تحت سرپرستي خود نظارت و مدیریت دارند؛
· در جامعه دانش محور رابطه صنعت و پژوهش بسيار نزدیک است؛
· در جامعه دانش محور سواد اطالعاتي جایگزین سواد سنتي است و کاربرد خيلي مهمي در فعاليتها و کارکردهای اجتماعي دارد؛
· در جامعه دانش محور ،دیدگاه های سنتي تغيير مي کند و نگرشهای جدید حاکم مي شوند؛
· دموکراسي و آزادی فردی و اجتماعي ،از جمله الزامات جامعه دانش محور است؛
· در این جوامع هنگامي که صحبت از آلودگي مي گردد آلودگي اطالعات داغ تر از آلودگي محيط زیست است( .نوروزی و کمالي،
)191:1904
الزم است در این مبحث به تفاوتهای اقتصاد سنتي و اقتصاد دانش محور نبز اشاره شود ;در اقتصاد سنتي توسعه اقتصادی
یکنواخت ،خطي و کند است ،انتخاب نوع کاالها مبتني بر خواست توليد کننده مي باشد عالوه بر اینکه چرخه حيات کاال در آن
طوالني است .گردانندگان اصلي اقتصاد در آن شرکتهای بزرگ صنعتي هستند و گستره رقابت محلي -منطقه ای است .در این نوع
اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض مي شود و یک برنامه مشخص بازاریابي در مورد همه آنها اجرا مي شود .تحول پذیری رشته
فعاليت در آن آهسته مي باشد و این نگرش مدیریت است که انگيزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن را تعيين مي کند .در
سازمانهای توليدی توليد به صورت انبوه است و منبع نوآوری آن تحقيق مي باشد .در این نوع از اقتصاد جهت گيری اصلي فن
آوری و روند حرکت آن به سمت ماشيني شدن و خودکارکردن فعاليتها و توليد مي باشد .منبع اصلي مزیت رقابتي در اقتصاد
سنتي دسترسي آسان به مواد اوليه ،نيروی کار ارزان ،نقدینگي ،کاهش هزینه توليد از طریق صرفه جویي های مقياسي یعني توليد
انبوه مي باشد .چگونگي اتخاذ تصميم در آن به صورت عمودی یعني از مدیران ارشد تا سطوح پایين کارکنان مي باشد و مدل
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تجاری آن به این صورت است که مدیر دستور مي دهد و کنترل مي کند و رابطه مدیر با کارمندان بسيار تحکم آميز و رسمي
است و نگرش مدیریت به کارکنان به عنوان بخشي از هزینه توليد مي باشد .برخورداری از یک نوع تخصص به عنوان یک مهارت
کافي است .در این اقتصاد وحدت شرکتها و ادغام آنها به ندرت صورت مي گيرد .در اقتصاد دانش محور ،توسعه اقتصادی
دستخوش تغييرات بسيار شدید مي باشد و به علت تحوالت تکنولوژی و رقابت چرخه حيات کاالها در آن بسيار کوتاه مدت است و
انتخاب نوع کاال نيز کامال مشتری محور است.گردانندگان اصلي اقتصاد دانش محور ،شرکتهای دانش محور و کارآفرینان مبتکر مي
باشند و گستره رقابت درآن بين المللي است .در این اقتصاد بر پایه شرایط خاص هر بازار برنامه بازاریابي متفاوت ،کاالی متفاوت،
قيمت متفاوت و روش های پيشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته مي شود.
تحول پذیری رشته فعاليت در آن بسيار سریع و متناسب با انتظارات بازار است و این فرصتهای موجود در بازار است که به مدیریت
دیکته مي کند که در قبال انگيزه و روش توسعه داد وستد و راهبرد آن ،استراتژیهای متغير داشته باشد .توليد در سازمانهای
توليدی به صورت منعطف مي باشد و منبع نوآوری آن تحقيق و ابتکار سيستمي است .
جهت گيری اصلي فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رایان های کردن تمام مراحل طراحي ،ساخت و ...و
همينطور بهره گيری از تجارت الکترونيک و فناوری  ICTمي باشد .در اقتصاد دانش محور منبع اصلي مزیت رقابتي برخورداری از
توانایيهای ویژه تشکيالت برتر و ممتاز ،سرعت عمل سرمایه های انساني ،برخورداری از حمایت مشتریان و استراتژیهای متغير و
پویا مي باشد .در این اقتصاد مدل تجاری متکي بر مردم و دانش مي باشد .چگونگي اتخاذ تصميم در آن به صورت نظر خواهي از
افرادی است که وظایف و مسئوليتها بين آنها تقسيم شده است .رابطه مدیر با کارکنان صميمانه و توام با همکاری و کار گروهي
است و از نظر مدیریت ،کارکنان نوعي سرمایه گذاری محسوب مي شوند .در این اقتصاد بنا به مقتضيات آن افراد باید دارای
تخصصهای متعدد بوده و در هر زمان در حال آموختن باشند .در اقتصاد دانش محور به دليل برخورداری از همکاری گروهي و
تالش برای دستيابي به منابع مکمل وحدت شرکتها و ادغام آنها را شاهد هستيم .برای گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش محور
باید به سه عامل مهم که موفقيت ما در گرو آنهاست توجه کنيم :اول ،دانش که به عنوان سرمایه معنوی و مولفه ای که در تصميم
گيری ها و برنامه ریزی ها نقش کليدی دارد .دوم ،تحوالت سریع و مداوم که شرایط را پيچيده کرده است و سوم ،جهاني شدن
است که همه این تالشها برای دستيابي به آن مي باشد( .محمودی)191:1901 ،
پیشینه ي اقتصاد دانش محور:
روستو از اولين اقتصادداناني است که به طور رسمي تاثير دانش در توليد و توسعه را مورد توجه قرار داده است( .متوسلي،
 .)269:1902اقتصاددان دیگری که تاثير دانش را در اقتصاد به طور خاص مورد توجه قرار داده است ،اقتصاددان مکتب اتریشي،
شومپيتر است .در دیدگاه شومپيتر ،گسترش فعاليت های اقتصادی با پدیدآوردن نوآوری های جدید ،حوزه اختراعات و شيوه های
جدید توليد را بسط و گسترش مي دهد و بدین ترتيب کاالهای بسياری در بازار وارد مي شوند(متوسلي )210:1902 ،اما بخش
مهمى از اندیشه هاى اقتصادى دانش گرا در عصر جدید ،محصول نظریات دانشمندان نئوکالسيک هستند .در دیدگاه نئوکالسيک،
پيشرفت فناورى موجب کاهش قيمت ها مى شود .در نتيجه تقاضا براى کاالها و سپس تقاضا براى نيروى کار و دستمزدها افزایش
مى یابد .همچنين پيشرفت فناورى ،موجب افزایش عمومى درآمدها در همه گروه ها مى شود .
نئوکالسيک ها معتقدند پيشرفت فناورى و بهبود کيفيت نيروى کار ،موجب افزایش بازده نيروى کار مى شود .آلين یانگ با معرفى
بازدهى فزاینده به مقياس ،مفهوم صرفه هاى خارجى را گسترش و تعميم مى دهد .وى معتقد است بازده صعودى زمانى رخ مى
دهد که تحوالت کيفى در صنایع قدیمى ،موجب ایجاد محصوالت و زمينه سازى بازار جدید شود .از دیدگاه وى ،رشد علمى
موجب رشد صنایع مى شود ( .متوسلي)211-214:1902 ،
در مدل رشد نئوکالسيک که محصول پژوهش ها و اندیشه هاى سولو است پس از تصریح تابع دو متغيرى توليد شامل متغيرهاى
حجم سرمایه و نيروى کار ،بخشى از رشد اقتصادى کشورها توضيح داده نشده باقى مى ماند .وى این بخش تبيين نشده را که به
پسماند سولو مشهور بود ،بيشتر مورد تدقيق قرار داد .وى پس از مشاهده رفتار نظام مند غيرتصادفى این جزء تبيين نشده ،به
وجود عامل مؤثر و مهم دیگرى در تابع توليد پى برد و آن را عامل پيشرفت فنى و بهره ورى ناميد .با در نظر گرفتن جزء دانش
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فنى ،آن قسمت از رشد محصول سرانه که انباره سرمایه سرانه آن را توضيح نمى دهد ،معادل رشد پيشرفت فنى تخمين زده مى
شود (.شاکرى)191:1901 ،
اما در سال ، 1992منکيو ،دیوید رومر و دیوید ویل پيشنهاد کردند که اگر سرمایه انسانى در مدل سولو وارد شود ،با شواهد تجربى
سازگارتر خواهد بود .منظور آنها از سرمایه انسانى ،تحصيل ،آموزش و مهارت هاى مختلف است (.)Romer, D. 1996
این ایده با عنوان نظریه رشد درون زا بسط یافت .مبناى نظریه رشد درون زا ،توجه به تغيير فنى به عنوان نتيجه فعاليت بازار در
عکس العمل به عالئم و انگيزه هاى اقتصادى است (شاکری)411:1901 ،
در واقع ،در نتيجه فعاليت بازار ایده ها  -مهمترین عنصر در رشد فناورى -ميزان دانش فنى در کشورهاى مختلف تغيير مى کند.
(شعباني و عبدالملکي)191:1999 ،
در سال ، 1995سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی  OECDگزارشي را با نام مالحظه های اقتصاد مبتني بر دانش برای
سياست های آینده علم و فن آوری منتشر کرد که در آن به معرفي مفهوم جدیدی به نام اقتصاد مبتني بر دانش پرداخته بود.
در سال ، 1996این سازمان گزارش جامع تری در مورد مفهوم اقتصاد مبتني بر دانش ،تاثير آن بر سياست گذاری های علم و
فناوری و شاخص های اندازه گيری آن منتشر کرد ( .سوزنچي)29:1999 ،
مي توان سير تحول اقتصادی را به سه شکل اقتصاد کشاورزی ،صنعتي و اطالعات دانست که در هریک داده ،فرایند و محصوالت
متفاوتي وجود داشته و نوآوریهای متفاوتي نيز خلق شده است .در جامعه ای با اقتصاد کشاورزی ،داده های دردسترس نيروی کار،
زمين ،سرمایه و پروسه توليد ،کشت و زراعت است که در نهایت به توليد مواد کشاورزی ميانجامد .نوآوریهایي که در مراحل
مختلف اقتصاد کشاورزی روی ميدهد ،استفاده و به کارگيری حيوانات جهت تسهيل امور کشاورزی و زراعت و تا حدی استفاده از
ماشين جهت توليد است .درمرحله دوم که مرحله ورود به اقتصاد های صنعتي است ،به داده های توليد عالوه بر نيروی کار ،زمين
و سرمایه که جزء داده های اقتصاد کشاورزی نيز بودند "کارآفریني و فناوری" اضافه مي گردد که طي یک پروسه پردازش
کارخانهای ستاده آن که تجهيزات سرمایه ای ،صنعت و توليدات فيزیکي هستند ،به دست مي آید .نوآوریهای مورد استفاده در این
مرحله استفاده ازفرایند ماشيني شدن و تحقيقات علوم و فناوری است .نوع سوم اقتصاد ،اقتصاد اطالعات و دانش است .در این
مرحله "اطالعات و دانش" به داده های اوليه اقتصاد اضافه ميگردند و نتيجه آن توليد دانش ،صنایع و خدمات دانش محور است.
صنایع در کشورهای در حال توسعه از توليد مصنوعات فلزی و صنایع سنگين به سمت توليد دانش متمایل شده اند پيشرفت
سيستم های ارتباطي و اطالعاتي ،مفهوم فاصله را کمرنگ ساخته است .برخالف سایر کاال ها که عالوه بر هزینه توليد ،برای توليد
هر واحد بيشتر بایستي هزینه ای اضافي متقبل شد در دانش شاید هزینه ی اوليه توليد و نوآوری و ایجاد دانش و اطالعات بيشتر
باشد اما هزینه ی توليد مجدد آ ن صفر است و به همين دليل اکثر دانشمندان رشد اقتصاد کشورها را سرمایه گذاری در بخش
صنایع دانش محور مانند صنایع  ITميدانند .نوآوریهای این اقتصاد عبارتند از :شبيه سازی و ایجاد شبکه های اطالعاتي و مجازی.
(عمادزاده وشهبازی وشباني)194 :1901 ،
جدول )1پيشينه ی اقتصاد دانش محور
نوع اقتصاد

داده

پروسه

ستاده

نوآوری

کشاورزی

نيروی کار ،زمين ،سرمایه

کشت و زاعت

غالت

استفاده از حيوانات،
استفاده از ماشين

صنعتي

نيروی کار ،زمين ،سرمایه،
کارافرین ،فناوری

کارخانه ای و
پردازش

تجهيزات سرمایه ای ،صنعت،
توليدات فيزیکي

استفاده از ماشين،
تحقيقات (علوم و فناوری)

اطالعات

نيروی کار ،زمين ،سرمایه،
کارافرین ،فناوری ،دانش

جابه جایي و
کنترل

توليدات دانش ،صنایع دانش
محور ،سرمایه ی دانش

اگاهي و اطالعات ،شبيه
سازی مجازی ،شبکه ها

(عماد زاده ،شهبازی و شباني)191 :1901 ،
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جهان در مرحله خيز نوین دیگری واقع شده است و اقتصاد مبتني بر توليد جای خود را به اقتصاد مبنتي بر دانش و اطالعات داده
است .دانش و اطالعات نقش اساسي و پایه ای در رشد و ایجاد ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته و پسا صنعتي دارد .روند
پيشرفت جوامع صنعتي در طول تاریخ نشان ميدهد عواملي که جوامع در حال توسعه را به دوره توسعه یافتگي و پسا صنعتي
هدایت مي کند ،اطالعات ،فناوری و دانش است
در اقتصاد دانش محور توجه به ایجاد دانش و محصوالت و خدمات جدید است نه بر تخصيص منابع موجود ،در اقتصاد یادگيری که
با تغييرات سریع و در حال شتاب مشخص مي شود ،برای افراد و بنگاه ها و حتي سيستم های ملي غيرعقالیي خواهد بود اگر
ظرفيت های فکری خود را جهت تخصيص مجدد منابع بکار بگيرند چرا که آنها مي توانند از ظرفيت های فکری خود جهت ایجاد
ایده های جدید استفاده کنند .آنهایي که صرفاً به تخصيص منابع متمرکز مي شوند در بلندمدت حيات اقتصادی خود را از دست
مي دهند)Ludvall, 1992( .
تعاريف اقتصاد دانش محور:
اما اقتصاد دانش محور چيست؟ تعاریف مختلفي از اقتصاد دانش محور ارائه گردیده که در زیر به مواردی اشتاره شده است:
براساس تعریف  OECDاقتصاد دانش محور ،اقتصادی است که بر مبنای توليد ،توزیع و کاربرد دانش شکل گرفته و سرمایه
گذاری در دانش در آن از اهميت بسزایي برخوردار است این تعریف اقتصاد دانش تنها بستگي به تعداد محدودی صنایع مبتني بر
فناوری بسيار پيشرفته نيست بلکه در این نوع اقتصاد کليه فعاليتهای اقتصادی به شکلي بر دانش متکي است .حتي فعاليتهایي
نظير معدن و کشاورزی که اقتصاد قدیمي خوانده مي شوند .همچنين دانش مورد نياز برای ساختن اقتصاد دانش تنها از نوع
فناوری محض نيست و دانش فرهنگي ،اجتماعي و مدیریتي را نيز دربر ميگيرد (وحيدی.)119 : 1909 ،
رابطة ميان دو مقولة اقتصاد و دانش با لحاظ کردن زیرمجموعه هاى هر یک از آنها را مى توان از دو منظر کلى مورد بررسى قرار
داد؛ منظرى که در آن اقتصاد به معنى رایج آن موضوع محورى است و نقش و تأثير دانش در توسعه و پویایى آن مورد بحث و
بررسى قرار مى گيرد .در منظر دوم ،دانش و زیرمجموعه هاى آن محور بحث است و جنبه هاى اقتصادى دانش از جمله توليد و
توزیع و مصرف آن بررسى مى شود(Rooney, Hearn and Ninan, 2005) .
در تعریف دیگر آمده است :اقتصاد دانش محور ،بازارهای اطالعاتي هستند که فرآورده ها وخدمات دانش ،درآنها برای فروش عرضه
ميگردند ،در اقتصاد دانش محور شرکتهای کار و پيشه ،مؤسسات دانشگاهي و بخشهای صنعتي فرصت همکاری برای اشتراک
اطالعات و دانش خود و نيزتبدیل به انبوهي از ایده ها ،فرصتها و راهکارهای که منجر به ایجاد ثروت اقتصادی و اجتماعي مي شود
را به دست مي آورد (عمادزاده ،شهنازی و شباني.)29:1901 ،
ستون هاي (بنیان هاي) اقتصاد دانش محور:
اقتصاد دانش محور بر چهار عنصر اصلي متکي است :نيروی کار ماهر و آموزش دیده ،سيستم نوآوری و اثر بخشي ،زیر ساخت های
اطالعاتي مناسب ( )ICو سيستم های نهادی و اقتصادی پویا.
وجود نيروی کار ماهر و اموزش دیده که بتواند به طور پيوسته ارتقا یابد و مهارت هایشان را جهت خلق و استفاده ی دانش جدید
تطبيق دهند .این نيروی کار برای خلق ،کسب ،انتشار ،اثر بخشي و انتشار اثربخشي و به کارگيری دانش رایج که منجرو به افزایش
بهروری کل عوامل و در نهایت رشد اقتصادی مي شود ضروری است.
سيستم نوآ ور اثر بخش کليد اصلي برای پيشرفت فني و منبع اصلي برای رشد بهروری محسوب مي گردد .سيستم نوآوری به شبکه
ی نهاده ها ،قواعد و روش هایي بر ميگردد که بر نحوه ی دست آوردها ،خلق ،انتشار و استفاده از دانش یک کشور اثر ميگذارد .نهاد
ها و سيستم نوآوری در بر گيرنده ی دانشگاه ها ،مراکز تحقيقات عمومي وخصوصي و گروه های سياست گذار است .همچنين
سازمان های دولتي و غير دولتي بخشي از سيستم نواوری برای گسترش آنچه که موجب توليد دانش جدید مي شود ،هستند.
سيستم نوآوری موثر محي طي را برای تقویت تحقيق و توسعه فراهم مي کند که در نهایت در کاالهای جدید ،فرایندهای جدید و
دانش جدید نمایان مي گردد.

5

زیر ساخت های اطالعاتي و ارتباطي ( )ICTدر یک اقتصاد به دسترسي ،اعتماد و کارایي کامپيوتر ها ،تلفن ها ،تلویزیون و مجموعه
ی رادیو و شبکه هایي که انها را به هم دیگر وصل مي کند مرتبط است .محققان بانک جهاني در این  ICTرا در بر گيرنده ی
سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه ها و واسطه برای جمع آوری ،ذخيره ،پردازش ،انتقال و ارائه ی اطالعات به شکل صدا ،داده ،تصویر و
متن تعریف مي کند .در شکل مفصل تر آن تلفن ،تلویزیون ،رادیو و اینترنت را رتبه بندی مي نمایند(Worldbank, 2003) .
سيستم نهادی و اقتصادی پویا باید آ نگونه باشد که کارگزاران اقتصادی انگيزه هایي برای استفاده ی موثر و خلق دانش داشته
باشند .بنابراین باید سياست های نظارتي و رقابتي و شفافيت اقتصاد کالن به خوبي به کار گرفته شود .ویژگي های یک سيستم
نهادی و اقتصادی پویا این است که دربرگيرنده ی دولت دور از فساد ،پاسخ گو و موثر است و همچنين متشکل از یک نظام قانوني
است که از حقوق مالکيت و مالکيت فکری حمایت کند .اگر حقوق مالکيت فکری به طور متناسبي حمایت و تقویت نشود .محققان
و دانشمندان انگيزه ی کمتری جهت خلق دانش فناورانه جدید خواهد داشت .حتي در صورت خلق دانش نيز عدم حمایت از حقوق
مالکيت فکری شدیدا انتشار دانش را مختل مي نماید (عظيمي.)92 :1999 ،
فرايند هاي اساسي اقتصاد دانش محور:
فرایند توليد دانش ،توزیع دانش و انتقال دانش ،کاربرد دانش چهار فرایند اساسي در اقتصاد مبتني بر دانش هستند .حجم و
چگونگي رابطه ی این فرایند ها با یکدیگر متمایز کننده ی اقتصاد های مدرن از اقتصاد های سنتي مي باشد ،در اقتصاد های
سنتي حجم این فرایند ها اندک و رابطه ی بين انها خطي است یعني ابتدا دانش توليد بعد توزیع شده و منتقل مي گردد و در
نهایت مورد استفاده قرار مي گيرد .بين استفاده از دانش و توليد آن رابطه ی متقابل وجود ندارد ،بلکه یک رابطه ی غير مستقيم
یک طرفه به واسطه ی انتقال دانش شکل گرفته که ضامن هيچ گونه پویایي نيست.
در اقتصاد دانش مح ور سه فرایند اول در رابطه ی متقابل با یکدیگر صنعت دانش را شکل مي دهند .فرایند چهارم مصرف دانش
بيانگر پيوند این صنعت با سایر صنایع و بخش های اقتصاد مدرن است .در واقع پویایي این فرایند و رابطه ی متقابل آن با سه
فرایند واقع در صنعت دانش ضامن ظهور و توسعه ی اقتصاد دانش محور است .دانش از دو کانال از فرایند توليد دانش به پروسه
های توزیع و تبدیل دانش جریان مي یابد .دانش جریان یافته به فرایند توزیع طي سطوح مختلف اموزشي بين افراد جامعه منتشر
مي شود.
اقتصاد دانش محور دارای جریان های بازخوردی از دانش است ،بدین معني که دانش از سایر فرایند ها به فرایند توليد دانش نيز
جریان مي یابد ،در واقع یکي از کانال های اساسي جریان دانش ،جریان آن از فرایند استفاده به فرایند توليد است .دانشي که در
این کانال جریان مي یابد دانش چگونگي و در ارتباط با فرایند استفاده مي باشد .این جریان پویایي اقتصادی و متمایز کننده ی
اقتصاد های سنتي از اقتصاد های مبتني بر دانش است( .عمادزاده ،شهبازی و شباني)161 :1901 ،
حال به بررسي هر يک از اين فرايندها به صورت جداگانه مي پردازيم:
ايجاد و كسب دانش
توليد دانش هدایت کننده و محرک اصلي رشد اقتصاد دانش محور محسوب مي شود و شامل ارائه روش های نوین در علم و
فناوری ،اختراعات و نوآوری های جدید و توسعه تحقيقات قبلي مي شود .عالوه بر این ،ابداع و کسب دانش ممکن است منجر به
ارائه راه های جدید افزایش کارایي توليد کاالها و ارائه خدمات شود .در ایجاد و کسب دانش عوامل متعددی از جمله سرمایه
گذاری ،نيروی شاغل در بخش تحقيقات ،امکانات و تجهيزات و زیرساخت های اجتماعي و اقتصادی مؤثر مي باشند.
انتشار دانش
انتشار دانش زماني تحقق مي یابد که سازمان ها از آن در توليد کاالها و ارائه خدمات استفاده کنند .شکي نيست که جریان مداوم
پيشرفت های فناوری در کي نظام مبتني بر دانش پيشرفته ،موجب کاربرد دانش شده و منافع اقتصادی حاصل از به کارگيری
دانش باعث ایجاد بازخور برای توليد دانش مي شود که خود باعث تداوم ابداع و نوآوری بيشتر مي شود .انتشار دانش از طریق
فراهم کردن زیرساخت های ارتباطي مطلوب نظير دسترسي به اینترنت ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،ایجاد بانک های دانش،
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تعداد کاربران اینترنت ،ضریب نفوذ موبایل و سيستم های ارتباطي در بخشهای مختلف جامعه امکان پذیر مي شود .یکي از نکاتي
که در انتشار دانش باید مورد توجه قرار گيرد ،گسترش زیرساخت های توزیع دانش و اطالعات در نقاط مختلف یک کشور از جمله
در روستاها و شهرهای کوچک است که این موضوع نقش مهمي در هم افزایي و اثربخشي اقتصاد دانش محور خواهد داشت.
كاربرد دانش
کاربرد دانش به مفهوم استفاده از آن در تمامي ابعاد و بخش های جامعه است به طوری که در ایجاد ارزش افزوده ،ایجاد ثروت و
توليد ناخالص ملي و افزایش سطح رفاه اجتماعي مؤثر خواهد بود .در سازمان های خدماتي و توليدی ،مهم ترین بخش کاربرد
دانش ،تغيير ماهيت زنجيره ارزش خدمات و کاالها به زنجيره دانش محور است .این موضوع باعث مي شود حتي با کاهش نيروی
کار و سرمایه ،زمينه رشد و توسعه اقتصادی جامعه فراهم شود)Graham & Pizzo, 1996: 338( .
ضرورت توجه به اقتصاد دانش محور:
علل و عوامل توجه روز افزون به مقوله اقتصاد دانش محور را مي توان این گونه برشمرد:
 -1دگرگوني توليدات صنعت -2 ،تغيير سالیق مصرف کنندگان لزوم افزایش کارایي -9 ،شدت یافتن رقابت جهاني -6جهاني شدن
اقتصاد -1 ،فرصت استفاده و پشتيباني از منابع اقتصادی جهان -4 ،استفاده از تجربه کشورهای پيشرو در این زمينه -1 ،باز شدن
درهای کشور بر اثر فشار اقتصاد دانش محور امری اجتناب ناپذیر است ،لذا هرچه زودتر آنرا درک و با آن آشنا شویم و بتوانيم
مزایای آنرا تشخيص داده و استفاده کنيم به نفع کشور است( .جباری)64:1901 ،
مزاياي اقتصاد دانش محور:
علل و عوامل توجه روز افزون به مقوله ی اقتصاد دانش محور را مي توان اینگونه برشمرد:
دگرگوني توليدات صنعتي
تغيير سالیق مصرف کنندگان
لزوم افزایش کارایي
افزایش رقابت جهاني
جهاني شدن اقتصاد
(جباری)64:1901 ،
عمده ترین مزایای اقتصاد دانش محور را مي توان به صورت زیر تشریح کرد:
 )1كمرنگ شدن مشکل كمیابي
دانش به طور همزمان هم نهاده ی توليدی است و هم کاالی نهایي و در هر دو وجه مشکل کميابي در مورد آن کمرنگ تر از سایر
نهاده ها و کاال ها است .دانش یک کاالی فيزیکي مانند مواد اوليه و سرمایه نيست بلکه تبلور ان در کاال ها دیده مي شود .عالوه بر
این برخالف سایر کاال ها ،توليد دانش نياز به مواد اوليه خاصي به جز ذهن خالق انسان ندارد ،نيروی ذهن خالق هست که توليدات
را متحول و به سود نزدیک مي کند.
 )2نهادينه شدن حقوق مالکیت معنوي:
گسترش اقتصاد دانش محور منجر و به تقویت سيستم قانوني ،حمایت از خالقان و کارآفرینان دانش و نوآوری مي شود .در چنين
سيستمي هر ایده ای که از افراد اخذ مي شود در چارچوب قوانين مناسب و سازمان یافته صورت مي گيرد که این امر موجب
افزایش انگيزه ی نوآوری در بين افراد جامعه شده.
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 )3اثرات جانبي مثبت دانش:
اثرات جانبي دانش سر ریز شدن آن در تمامي جامعه است ،مایک بوسکين رئيس دانشگاه استنفرد از مثال چيپس سيب زميني و
چيپ های کامپيوتر استفاده مي کند ،پرواضح است که توليد چيپس خوراکي اثر سرریز بر روی سایر کاالها ندارد ولي چيپ های
کامپيوتری عالوه بر درآمدی که برای توليد کنندگان آنها دارد باعث افزایش علم و دانایي در سراسر جهان شده و اثر آن محسوس
است.
 )4متفاوت بودن رقابت در اقتصاد دانش محور:
معموال برای بقيه ی کاالها رقابت را به صورت مدل ارو-دبرو مطرح مي کنند که در آن هزینه ی نهایي یک کاال برابر درآمد نهایي
آ ن کاال فرض مي شود ولي در مورد دانش از مدل شومپيتر استفاده شده است که بيانگر این است که درامد نهایي مي توانند بيشتر
از هزینه ی نهایي باشد.
 )5سهل و ممتنع بودن تحرک دانش:
دانش مانند نيروی کار نيست که جا به جایي آن هزینه های از جمله اقتصادی ،اجتماعي ،رواني داشته باشد .همچنين مانند
سرمایه ی مالي هم نيست که هر زمان مالک سرمایه بخواهد بتواند ان را از کشور خارج کند .دانش هر زمان وارد چرخه ی توليدی
شد نه تنها جایگاه خود را حفظ مي کند بلکه منجرو به توليد دانش بيشتری نيز مي شود.
 )6دسترسي كارگزاران اقتصادي به اطالعات كامل تر:
پيچيدگي زندگي و فراواني اطالعات منجر شده است که اکثر تصميم گيری ها بر اساس اطالعات ناقص صورت گيرد ،عالوه بر آن
فرایند انتقال دانش همانند سایر فرایندهای انتقال به شکل صد در صد موفق انجام نمي شود بنابراین درصدی از اطالعات یا منتقل
نمي شود و این امر مبادالت اقتصادی و روابط اجتماعي را متاثر مي کند لذا اهميت تشخيص خطاهای انساني و اطالعات ناقص
مطرح مي شود ،اقتصاد دانش محور از طرفي با افزایش اطالعات ،انتقال اطالعات را پيچيده تر ساخته ولي از طرفي با کمک
تکنلوژی های جدید و فناوری اطالعات م وجب تسهيل در دسترسي در اطالعات شده و خطاهای انساني را کاهش مي دهد.
 )7دانش يک بازي با مجموع صفر نیست:
به این معنا است که در پایان یک بازی یکي از طرفين بازی به یک اندازه سود و طرف دیگر به همان ميزان ضرر کند .در استفاده از
دانش همه مي توانند سود کنند ،بدون این که به کسي ضرری برسد ،البته معموال پيشگامان و مولدان یک علم و تکنولوژی جدید
نسبت به افرادی که فقط از دیگران تقليد مي کنند ،سود بيشتری ميبرند ،در واقع یک جامعه ی مقلد صرف نظر از هزینه هایي که
بایستي به عوامل ایجاد کننده ی تکنولوژی بپردازد ،سود و منفعت مي برد.
 )8افزايش سرعت اخذ و جذب تکنولوژي هاي پیشرو:
کشوری که یک اقتصاد دانش محور دارد سریعتر دانش های موجود در جهان را درک ميکند و این کشور با کمک نيروی واحد خود
مي تواند به طور موثر و کارا از آن دانش استفاده کند .به عبارت دیگر در اقتصاد دانش محور ،فرایند بومي شدن دانش ،سریع و با
سهولت و کارایي بيشتر طي مي شود.
 )9تمايل به استفاده از فناوري هاي پیشرفته در بنگاه هاي اقتصادي:
بنگاه ها در یک اقتصاد دانش محور برای حذف موانع و سدهایي که رشد و سودآوری آنها را با مشکل مواجه کرده است ،اقدام به
خلق فناوری مي کنند که در یک ارتباط مستقيم با رشد اقتصادی قرار دارد .به عالوه در چنين سيستمي ،بنگاه ها در حکم اجزایي
زنجيره ای هستند که موجبات گسترش دانش را در جامعه فراهم مي کنند.
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 )11افزايش مشاركت عمومي:
با رسوخ اینترنت در جوامع امروزی ،افرادی که بنا به دالیلي مانند ناتواني جسماني و یا عهده دار بودن وظایف خاص ،قادر به کار
کردن در فضای بيرون از خانه نيستند ،به راحتي ميتوانند به پژوهش و کار مشغول شوند .افراد مي توانند در خانه ی خود در انواع
نظر سنجي ها شرکت کرده و حتي مي توانند به کاندیدا های مورد عالقه ی خود رای دهند .امروزه به خاطر سهولت و دردسترس
بودن این کار بيشتر مورد استقبال است.
از جمله دیگر مزایای اقتصاد دانش محور مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش ارتباطات بين صنایع در یک گروه صنعتي
پيدایش تجارت اطالعات
دسترسي هميشگي خدمات درماني و موثر بودن درمان
دولت موثر و هميشه در صحنه
مبادالت هوشمند
و( ...جباری)64:1901 ،
در شکل زیر مي توان مزایا و ویژگي های کلي اقتصاد دانش محور را دید:
شکل  )2ویژگي های اصلي تحقق اقتصاد دانش محور
فناوری ،اطالعات
و ارتباطات

تجهيزات ارتباطي
فناوری اطالعات

ویژگي های
اقتصاد دانش محور

دانش و فناوری

اصلي

صنایع و خدمات
با فناوری برتر

سخت
افزار
نرم افزار

هزینه های تحقيق
و توسعه
آموزش

(عمادزاده ،شهبازی و شباني)116:1901 ،

عوامل موثر در دانش محوري اقتصاد:
پیشرفت در فناوري اطالعات و ارتباطات ICT
سرعت عمل در تولید دانش (کشورهایي که توجه بيشتری به تحقيق و توسعه ) (R&Dو کاربرد و انتشار دستاوردهای آن
نشان مي دهند و در توليد سریع دانش نقش بيشتری ایفا مي کنند ،درحرکت به سمت دانش محور کردن اقتصاد خود توفيق
بيشتری به دست مي آورند).
افزايش رقابت پذيري در عرصه بین المللي (کاهش هزینه ارتباطات ،تقليل هزینه حمل ونقل ،دستيابي وسيع تر به بازارها و
سرعت عمل در تبادل دانش ،موجبات افزایش قابليت رقابت را در سطح جهاني فراهم مي آورد)
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پاسخ گويي سريع به تغییر تقاضا (از آنجا که چرخه حيات کاالها از طریق تاثير رسانه ها بر قدرت تصميم گيری تصميم
گيرنده ،کوتاه تر شده است در نتيجه رقابت فشرده تر شده است)
تحوالت اجتماعي (مقابله با فقر ،نابرابری ،سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و فراهم آوردن زمينه های الزم برای استفاده از
دانش و اطالعات)
ايجاد و گسترش پايه هاي اطالعاتي قوي و متناسب با جمعیت كشور (ایجاد پایه های اطالعاتي به دليل این که اثرات
جانبي بسياری دارد یکي از الزامات استقرار اقتصاد دانش محور است)
جلوگیري از فرار مغز ها (از انجا که دارندگان ایده ی خالق مولدان دانش مي باشند ،لذا بایستي از این افراد حمای کامل به عمل
آید).
تحکیم ارتباط بین مراكز صنعت و دانشگاه (علم و دانش در مراکز دانشگاهي گسترش مي یابد ولي توليد در بخش صنعت،
کشاورزی ،خدمات صورت مي پذیرد و تا زماني که دانش خلق شده در سيستم های اموزشي و تحقيقي جنبه ی کاربردی پيدا
نکند و وارد بخش های اقتصادی نشود ثمره ی گسترش دانش در جامعه مشهود نخواهد بود)
بومي كردن دانش ( دانش در هر کشور متناسب با امکانات ان کشور به کار برده مي شود و برای بهره برداری از دانش های جدید
در کشور الزم است آنها را با امکانات و توانایي های کشور هماهنگ کنيم ،برای گسترش استفاده از دانش و فناوری باید گونه ای از
آن را ایجاد کرد که با محيط های مختلف اقتصادی ،سياسي و فرهنگي سازگار باشد)
دولت موثر و همیشه در صحنه (با پيوسته شدن شبکه های سازماني ،کنترل دولت بر روی جامعه و نيز بر روی ارکان خود
افزایش یافته است .دولت به اساني و با هزینه ی کمتر مي تواند با استفاده از خدمات اینترنتي به امور کشور رسيدگي کرده و
حکمراني بهتری را داشته باشد) (جباری)291 :1901 ،
مروري بر اقتصاد دانش محور در ايران
در دنيای امروز عالوه بر سرمایه ،امکانات و مواهب طبيعي دانش انساني به عنوان عنصری تعيين کننده و بسيار موثر بر توسعه
کشورها به شمار رفته و با ورود دانش به تابع توليد ،و محور قرار گرفتن انسان و توانایي های مغزی او برای توليد ،دانش به موتور و
قلب تپنده ی توليد و خلق ارزش افزوده مبدل شده.
عنصر دانش به ویژه در شرایطي که تحریم ها و نا مالیمات خارجي و داخلي بيش از پيش در شکل گيری مشکالت اقتصادی تاثير
گذار شده؛ برای ایجاد فضای رقابتي بين بنگاه ها و افزایش بهره وری و کارایي و در نتيجه افزایش توليد امری مهم و ضروری
محسوب مي شود و در این ميان نقش شرکت های دانش بنيان برجسته تر خواهد بود .شرکت یا موسسه ی دانش بنيان شرکت یا
موسسه ایست که به منظور هم افزایي علم و ثروت ،توسعه ی اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادی و تجاری سازی
نتایج تحقيق و توسعه در حوزه ی فناوری های برتر و با ارزش افزوده به ویژه در توليد نرم افزارهای مربوط تشکيل مي شود .رهبر
معظم انقالب درباره ی ارزش شرکت های دانش بنيان مي فرمایند :شرکت های دانش بنيان یکي از بهترین مظاهر و مؤثرترین
مؤلفه های اقتصاد مقاومتي به شمار مي روند .از این رو از وظایف بنياد ملي نخبگان است که از یک سو به رشد و شکل گيری
شرکت های دانش بنيان کمک کند و از سویي دیگر استعدادهای برتر و نخبگان را به سمتي سوق دهد و هدایت کند که محل
رشد آن ها در مراکزی مانند شرکت های دانش بنيان باشد .از آنجایي که کشورمان به طور نسبي در رابطه با نيروهای متخصص و
ظرفيت انساني موجود دارای مزیت علمي و تخصصي است؛ تغيير جهت اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي به اقتصاد دانش بنيان از
مسير ساماندهي و راه اندازی شرکت های دانش محور ميسر است .خوشبختانه با اقدامات خوب و حمایتي معاونت علمي و فناوری
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ریاست جمهوری و بنياد ملي نخبگان ،شرکت های دانش بنيان در حال گسترش اند تا آنجا که طبق آمار در خردادماه ،1991
تعداد شرکت های دانش بنيان مستقر در پارک ها و مراکز رشد حدود  999شرکت و آمار شرکت های خارج از پارک ،در حدود
 4999شرکت برآورد مي شود .برابر با آمار فوق ،تعداد  11هزار نفر متخصص در این شرکت ها مشغول به کار هستند همچنين
براساس افق برنامه  29ساله کشور ،مقرر شده است ،بيش از  19هزار شرکت دانش بنيان در کشور فعال شوند و این تعداد در افق
برنامه پنجم توسعه کشور به  29هزار شرکت خواهد رسيد( .کرمي)1991 ،
کشور ما امروز در یکي از حساس ترین مراحل تاریخ خویش است و شناخت صحيح مسوليت ها و اجرای به موقع آن ها قطعا ملت
ایران را به افق های نوید بخش و آرمان های مورد نظر خواهد رساند .اقتصاد مقاومتي واقعيتي است که مي بایست محقق شود و
یکي از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتي شرکت های دانش بنيان است که مي تواند اقتصاد مقاومتي را پایدار
تر کند.
دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنيان و مقاومتي نقشي اساسي بر عهده دارند و کشورهایي که در دستيابي به دانشگاه های کارآفرین
پيش قدم بوده و حرکت سریعتری داشته باشند به طور حتم موفق تر خواهند بود .کشور ما از این نظر هم ،پيشرفت چشمگيری
داشته به طوری که براساس پایگاه استنادی اسکوپوس ،ایران در سال  2912با ثبت  99هزار و  116مقاله رتبه  14دنيا و اول
منطقه را به دست آورده است .به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم براساس آمار پایگاه استنادی 2912 ISI ،با ثبت 21
هزار و  194مقاله رتبه دوم منطقه و  19جهاني را به دست آورد .رتبه ایران در حوزه نانو فناوری در سال جاری ميالدی رتبه 12
جهاني است .همچنين ایران در حوزه فناوری اطالعات رتبه  19جهاني ،در حوزه سلول های بنيادی رتبه  ،10در حوزه
ميکروالکترونيک رتبه  29و در حوزه زیست فناوری رتبه  92جهاني را به دست آورده است .در سال  01تعداد انجمن های علمي
کشور  119انجمن بوده و این آمار در سال  91به  209انجمن  06قطب ذکر شده که این تعداد در ،بالغ شده است .تعداد قطب
های علمي کشور را در سال  06سال جاری به  462قطب رسيده است .همچنين طبق گفته معاون پزوهش و فناوری وزارت علوم
در سال  06تعداد نشریات علمي پژوهشي به  111نشریه مي رسيد که این آمار در سال  91به بيش از  402نشریه رسيده است.
(مهراد)1991 ،
بنابر آنچه گفته شد با تکيه بر اقتصاد مبتني بر دانش موجب رشد و تعالي اقتصاد کشورمان خواهيم شد همچنين مي توانيم
اقتصاد مقاومتي را به عنوان الگویي برای سایر کشورهای تحت تحریم معرفي کنيم و از همه مهمتر این که آینده اقتصاد کشور به
ویژه برای نسل های بعدی را تضمين خواهيم کرد.
برای اطالعات بيشتر درباره ی رتبه ایران در بين سایر کشورها در موضوع اقتصاد دانش محور به پيوست این مقاله مراجعه فرمایيد.
راهکارهاي پیشنهادي براي حركت ايران به سوي اقتصاد دانش محور:
با توجه به پيش نياز های اقتصاد دانش محور ،ویژگي های ان و بررسي راهبرد های کلي قتصاد دانش محور در چند کشور منتخب
و نيز با عنایت به عقب ماندگي نسبي ایران از اقتصاد دانش محور سياست های زیر باید مورد توجه سياست گذاران به ویژه دولت
قرار بگيرد:
 )1سرمايه گذاري براي ارتقاي نیروي انساني:
سرمایه گذاری برای ارتقای نيروی انساني از طریق هدفمند کردن نظام اموزشي کشور و توجه به آموزش حين خدمت به نحوی که
تمام فارغ التحصيالن مدارس و دانشگاه ها با رایانه و مهارت های مربوط اشنا بوده و کارگران نيز در حين کار در دوره های اموزشي
و تخصصي مرتبط با فعاليت خود به منظور افزایش مهارت و اشنایي با فناوری های شرکت کنند.
 )2حمايت از ابداع و فناوري:
حمایت از ابداع و فناوری و تغيير برنامه های حوضه ی دانش و فناوری از وضعيت ماموریت محور به ترویج محور و ایجاد محيطي
مناسب برای فعاليت های تحقيق و توسعه از طریق:
اعطای معافيت مالياتي و پرداخت کمک های مالي به فعاليت های مرتبط
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احترام به حقوق مالکيت معنوی در سه حوزه ی تقنين ،اجرا و نظارت
ایجاد و توسعه ی پارک های توليد و فناوری اطالعات و مراکز رشد حرفه های کوچک و متوسط
ایجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت
 )3توسعه ي زير ساخت ها:
توسعه ی زیر ساخت های مرتبط با اقتصاد دانش محور در زمينه های فني ،ارتباطي و نيروی انساني ،سازماني و نهادی و همچنين
ایجاد بستر حقوقي و قانوني مناسب با آن.
 )4آشنايي بدنه ي دولت با بخش اقتصاد دانش محور:
مدیریت دانش در اقتصاد توسط دولت عبارت است از تصميم گيری اگاهانه و نظام مند درباره ی استفاده ی بهتر از دانش به منظور
بهبود سطح کارایي در کشور .الزم به ذکر است که بسته به نوع فناوری مورد استفاده ،محيط اقتصادی ،فرهنگ و درک و آگاهي
نيروی انساني مدیریتدان متفاوت خواهد بود .در یک اقتصاد برای اشاعه ی دانش باید هزینه های توليد دانش و زمان الزم برای
ابداع و نوآوری کاهش یابد .بنابراین دولت باید در مراحل مختلف دانش یعني کسب ،خلق ،انتشار و استفاده از دانش ،هدایت کلي
جامعه را به سوی اقتصاد دانش محور عهده دار شود .در این صورت دولت باید تغييرات سازماني در زمينه افزایش انعطاف پذیری
سازمان ها ،بهبود تنظيم ،روابط کار ،اجرای برنامه مهارت های چندگانه ی نيروی کار و تمرکز زدایي به منظور افزایش کارایي
سازمان ها در استفاده از دانش حمایت کند.
انتظار مي رود با توجه به سند چشم انداز بيست ساله کشور و نيز برنامه ی چهارم فرهنگي ،اقتصادی و اجتماعي کشور که بر
مبنای دانش و دانایي استوار است ،و نيز تعامل با اقتصاد جهاني ،بتوان با عملياتي کردن و اجرای راهکارهای ارائه شده ،در آینده
جایگاه قابل قبولي در بخش اقتصاد دانش حور کسب کند (جباری)219 :1901 ،
 )5توجه بیشتر به بازدهي محققان و هزينه هاي صرف شده در زمینه ي R&D
یک بانک تحقيقاتي کامال به روز در سطح ملي ایجاد شود که کليه تحقيقات انجام شده در سطح کشور را در خود داشته باشد این
کار سبب خواهد شد تا از تحقيقات موازی جلوگيری شود و بهروری در تحقيقات کشور افزایش یابد .البته برای تحقق این مهم
بانک اطالعاتي باید به گونه طراحي شود که تمام اطالعات را بهصورت رایگان در اختيار افراد قرار دهد و برای جلوگيری از سو
استفاده قانوني قوی در باره ی حقوق مالکيت تصویب کند.
 )6توانمند سازي بخش خصوصي:
توانمند سازی بخش خصوصي در فعاليت های پژوهشي و فناوری و گسترس اطالعات و ارتباطات از طریق رقابت پذیری و بازار گرا
شدن و بهبود کارایي و نظا مند شدن انها
 )7بهبود نظام انگیزشي:
بهبود نظان انگيزشي از طزیق ایجاد یک سيستم حقوق مالکيت قوی و تغيير در نظا پاداش دهي مخترعان ،نوآوران و کارآفرینان
 )8گسترش محصوالت نظام دانش محور:
شفاف سازی نظام مالي و اعتبارات پژوهش و فناوری از طریق نظام مند کردن امور اجرایي ،حذف تبعيض در فعاليت های
تحقيقاتي ،رقابت پذیری فعاليت های تحقيقاتي از طریق مناقصه و کاربرد نتایج پژوهش در عرصه ی کاربردی اقتصاد (وحيدی،
)1909
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نقاط قوت و ضعف كشور در ايجاد اقتصاد دانش محور
نقاط قوت:
 داشتن نيروی انساني جوان و نسبتا تحصيل کرده تجربه خوب در موفقيتهای علمي و فني امکان ایجاد بستر نسبتا مناسب ارتباطي و فني موقعيت مناسب جغرافيایي به عنوان هاب اقتصادی منطقه(طيبي)11:1901 ،
نقاط ضعف:
 پایين بودن سهم  R&Dاز توليد ناخالص داخلي ،پایين بودن تعداد محققان و کارایي آنها ،عدم استفاده ی مطلوب از نتایجتحقيقات در بخش کاربردی اقتصادی
 ضعف در نظام انگيزشي به دليل قوانين ناکارامد و عدم حمایت از حقوق مالکيت افراد و در نتيجه فقدان زمينه مناسب برایاختراع و نوآوری
 متنوع بودن مراجع تصميم سازی اقتصادی در کشور و ضعف فرهنگي در تشخيص واقعيتهای اقتصاد جهاني کم بودن دسترسي به اینترنت و کم بودن تعداد رایانه نسبت به متوسط جهاني نداشتن تکنولوژیهای باال و عدم توان در استفاده مناسب از آنها سطح اندک سرمایه ی انساني ،استفاده ی نامطلوب از افراد ،مهرات ها و سرمایه ی انساني موجود سطح پایين فناوری در توليد و توانایي اندک در توليد کاالهای با فناوری باال و در نتيجه عدم قدرت رقابت بين المللي (طيبي،)11: 1901
نتیجه گیري:
از آنجا که دانش و اطالعات نقش اساسي در رشد و ایجاد ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته و پسا صنعتي دارد و روند پيشرفت
جوامع صنعتي در طول تاریخ نشان مي دهد عواملي چون اطالعات ،فناوری و دانش ،جوامع در حال توسعه را به دوره توسعه
یافتگي و پسا صنعتي رهنمون مي سازد ،بنابر این توجه به ارتقاع سطح دانش داخلي در جهت توسعه اقتصادی مبتني بر دانش
الزامي مي باشد.
برای رسيدن به اقتصاد دانش محور ،جامعه ی دانش ملي و راهبرد فناوری اطالعات و ارتباطات باید شامل یک تجزیه و تحليل
کامل از وضعيت فعلي جامعه ی دانش در مرحله ای که هست و تصویری از وضعيت که باید باشد در طي سال های آینده (مرحله
ای که باید برسد) باشد .شکاف بين آنها محرکي باشد که در طي یک دوره زمان جدید باید کاهش یابد.
با در نظر گرفتن این ،راهبرد ملي باید با هدف رسيدن به پبشرفت به طرف جامعه ی دانش محور باید تمام متغير هایي که تاثير
گذار و موثر در توسعه کشور است پوشش داده شوند ،عالوه بر این باید منافع واقعي کشور به خصوص گلوگاه هایي را که باید بر ان
غلبه کرد ،مشخص گردد.
آن چنان که اشاره شد ایران نيز باید همانند کشورهای دیگر به منظور دست یابي به جامعه ی دانش و اقتصاد دانش محور ،تالش
گسترده ای در شکل دهي انطباق سياست ها و راهبرد های به کار گرفته شده توسط کشورهای توسعه یافته نماید و دیگر نيازی
نيست که مسير های طي شده توسط کشورهای توسعه یافته دوباره با هزینه های کالن و دربرخي از موارد غير قابل تامين بر بدنه
ی اقتصاد کشور تامين شود .همچنين ورود به جامعه ی دانش ایران نيز که فاقد بسترهای اوليه است .بدون توجه به این بستر
سازی ها ورود به جامعه ی دانش نمي تواند اقتصاد را به سمت دانش محوری هدایت کند.
برای رسيدن به اقتصاد دانش محور باید بر روی نقاط قوت خود از جمله داشتن نيروی انساني جوان و نسبتا تحصيل کرده که در
عصر حاضر با این نيروی عظيم مواجه هستيم ،تجربه خوب در موفقيتهای علمي و فني ،امکان ایجاد بستر نسبتا مناسب ارتباطي و
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فني که مسئولين روز به روز برای بهبود آن در تالشند ،موقعيت مناسب جغرافيایي به عنوان هاب اقتصادی منطقه تاکيد کرد و
نقاط ضعف خود از جمله پایين بودن سهم  R&Dاز توليد ناخالص داخلي ،پایين بودن تعداد محققان و کارایي آنها ،عدم استفاده
ی مطلوب از نتایج تحقيقات در بخش کاربردی اقتصادی ،ضعف در نظام انگيزشي به دليل قوانين ناکارامد و عدم حمایت از حقوق
مالکيت افراد و در نتيجه فقدان زمينه مناسب برای اختراع و نوآوری ،متنوع بودن مراجع تصميم سازی اقتصادی در کشور و ضعف
فرهنگي در تشخيص واقعيتهای اقتصاد جهاني ،کم بودن دسترسي به اینترنت و کم بودن تعداد رایانه نسبت به متوسط جهاني،
نداشتن تکنولوژیهای باال و عدم توان در استفاده مناسب از آنها ،سطح اندک سرمایه ی انساني ،استفاده ی نامطلوب از افراد ،مهرات
ها و سرمایه ی انساني موجود ،سطح پایين فناوری در توليد و توانایي اندک در توليد کاالهای با فناوری باال و در نتيجه عدم قدرت
رقابت بين المللي را بر طرف کنيم و هر یک از آنها را به نقاط قوت تبدیل کنيم.
در انتها راهکارهايي جهت بهبود بستر اقتصاد دانش محور در ايران ارائه مي گردد:
 -1ارتقای سطح علمي جامعه از طریق توليد و توسعه آموزشهای نظری و کاربردی ،دستيابي به اقتصاد متنوع و متکي بر منابع
دانش و آگاهي ،سرمایه انساني و فن آوری نوین .
 -2توجه بيشتر به بازدهي محققان و هزینه صرف شده در زمينه  .R & Dیک بانک تحقيقات کامالً به روز در سطح ملي ایجاد
شود که کليه تحقيقات انجام شده در کشور را در خود داشته باشد .این کار باعث مي شود که از تحقيقات موازی جلوگيری شده و
بهره وری در تحقيقات افزایش پيدا کند.
 -9توانمند سازی بخش خصوصي در فعاليت های پژوهشي و فن آ وری و گسترش اطالعات و ارتباطات از طریق رقابت پذیری و
بازارگرا شدن تحقيقات و بهبود کارایي و نظام مند شدن آنها.
 -6گسترش تحقيقات بين رشته ای برای اختراعات و شاغالن با مهارتهای چند گانه .
 -1توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه ملي به عنوان زیرساخت اقتصاد الکترونيکي.
 -4نهادینه شدن نظام نوآوری و اختراع در فعاليت های مختلف اقتصادی در تمام سطوح تحصيلي با توجه به پيشرفت فناوری.
 -1ارتقاء فن آوری در اقتصاد از طریق تعامل با اقتصاد جهاني در قالب سرمایه گذاری های مستقيم خارجي و سرمایه گذاری های
مشترک خارجي.
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پیوست:
یکي از شاخص های مهمي که بانک جهاني تقریباً هر سال آن را منتشر مي کند ،شاخص اقتصاد دانشي یا همان چيزی که در
ادبيات با نام اقتصاد دانش بنيان مطرح است .بر این اساس ،کشورهای جهان رتبه بندی شده و جایگاهشان نسبت به یک یا دو سال
قبل مقایسه مي شود .ایران در سال  2912جایگاه  96را در ميان  161کشور به خود اختصاص داده است.
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