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  فصل ششم: دانش محوري اقتصاد و بخش دولتي 

  مقدمه

ريسماني است كه همة اركان  چشم انداز بيست سالة  كشور را به هم پيوند مي دهد. ترزيق » دانايي محور بودن«

  شكل گيري  اقتصاد دانايي محور خواهد شد.عنصر  دانايي  در درون اقتصاد كشور موجب  

اقتصادهاي دانش محور به اقتصادهايي اشاره دارد كه به طور مستقيم بر توليد، توزيع و بهره برداري از دانش و 

اطالعات استوار ند. اين نوع اقتصادها در روندهاي اقتصادي كشورهاي  عضو سازمان  همكاري و توسعة اقتصادي به 

اريهاي  فناوري باال، صنايع مبتني بر فناوري باال، نيروي كار بسيار ماهر و بهره وري مرتبط با آن شكل سرمايه گذ

  متجلي شده اند.

» فناوري محور«و » دانش بر«مشخصة اشتغال در اقتصاد دانش محور تقاضا براي كارگران بسيار ماهر است. بخشهاي 

اشتغال اند. تغييرات در فناوري و به ويژه ظهور فناوريهاي  اقتصادهاي دانش محور پوياترين  بخشها از حيث  رشد

  اطالعات، نيروي كار ماهر و تحصيل كرده را ارزشمندتر مي سازد و نيروي كار بي مهارت را كنار مي گذارد.

در اين فصل، پس از مروري بر مفهوم دانش، اقتصاد دانش محور و عناصر اصلي آن، نقش آموزش عالي در اقتصاد 

محور و ماهيت اشتغال در اين نوع اقتصاد، به پرسشهاي  زير پاسخ  خواهيم داد:  اقتصاد دانش محور چيست؟ دانش 

عناصر اصلي  شكل دهندة آن كدام اند و چه الزاماتي را بر جامعه تحميل مي كنند؟ ماهيت آموزش عالي و اشتغال  
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دانش محور، آموزش عالي و اشتغال چه تمهيداتي در اين نوع اقتصاد چگونه است؟ دولت براي پيوند دادن اقتصاد 

  بايد فراهم كند؟ 

  دانش چيست؟

بعضاً دانش را به اشتباه با اطالعات يكي تصور مي كنند. در عين حال، دانش اطالعاتي ساختاريافته و تفسير شده 

مي » حكمت«جديد را  است. توانايي استفاده را قالب ريزي (كردن) و خلق دانش» داده«است. ركن بنيادي اطالعات 

  .ببينيد را 6-1گويند. شكل 

  

  

  

 

 

  )، دانش را به دو طبقة اصلي تقسيم بندي كرده اند:1383و دانائي فرد  1996برخي از صاحب نظران (هاويت 

دانش صريح (قالب ريزي شده): دانشي است سازماندهي شده، نظام مند و مدون كه ممكن است با روشهاي  

  گوناگون از جمله كتاب، اختراع، گزارش و اينترنت ذخيره شود و انتقال يابد.

 

 حكمت

 دانش

 اطالعات

 هااده د
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ارد كه دانش ضمني: دانشي است كه ماهيت آن ذاتاً ناملموس است و به استعدادها، تجارب و تواناييهايي اشاره د

  سنجش آنها دشوار است.

اگرچه نوع نخست دانش را مي توان به سادگي سنجيد، سنجش و انتقال نوع دوم بسيار دشوار است. درصد ناشناخته 

  اي از دانش ضمني و قالب ريزي  نشده است و صرفاً در اذهان افراد ذخيره مي شود

) گاهي آن را تركيبي از 1384اقتصاد دانش محور پديدة بسيار پيچيده اي است كه برخي (دانائي فرد و حسيني  

نظامهاي ملي «و » سرماية انساني«،  »فناوريهاي اطالعات و ارتباطات«، »كسب و كار و محيط نهادي«چهار قطب 

  قلمداد مي كنند.» نوآوري

 

  اقتصاد دانش محور چيست؟

عات، اقتصاد مجازي، اقتصاد بي وزن، اقتصاد پاك، اقتصاد ديجيتالي و اخيرًا اقتصاد دانش محور عناويني اقتصاد اطال

اند كه به اقتصادهاي كشورهاي عضو سازمان  همكاري و توسعة اقتصادي اطالق مي شوند. اقتصاد دانش محور 

شد اقتصادي و خلق ثروت ايفا مي كند. به اقتصادي  است كه در آن توليد و بهره برداري از دانش نقش كليدي در ر

عبارت ديگر، در اقتصاد كشاورزي  زمين، نيروي كار، و منابع طبيعي و در اقتصاد صنعتي سرمايه، ماشين آالت، و 

مديريت عوامل اصلي رشد اقتصادي اند، اما در اقتصاد دانش محور  علم و فناوري، و كارآفريني عوامل كليدي 

  د.رشد به شمار مي رون
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در اقتصاد دانش محور، هم زمان با ظهور صنايع جديد دانش محور، صنايع موجود هم دانش محورتر مي شوند. به 

همين ترتيب، فعاليتهاي اقتصادي دانش محور مي شوند و صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته به طور چشمگير در 

ين نوع اقتصاد، دانش، ضمن آنكه نوعي عامل توليد اشتغال،  توليد ناخالص داخلي و صادرات تأثير مي گذارند. در ا

). حال بايد پرسيد كه دانش چگونه در 1994محسوب مي شود، به كااليي براي داد و ستد نيز تبديل مي شود (رامر 

اقتصاد دانش محور  نقش دارد. با تعريف دانش در قالب طبقه بندي نرم افزار، مهارت افزار و سخت افزار، به تبيين 

  نقش مي پردازيم.اين 

ها، اسناد و CDنرم افزار (ايده ها): دانش رمزگذاري شده و ذخيره شده در خارج از ذهن انسان، همچون كتابها،  

  مدارك، و نوارهاي كاست؛

مهارت افزار (مهارتها): دانشي كه نمي تواند از يك فرد جدا شود، دانشي مانند توانايي با استعداد كه در ذهن هر 

  ره شده است.انساني ذخي

تفاوتهاي مفهومي بين نرم افزار و مهارت افزار (ايده ها و مهارتها) در سطح رمز گذاري كردن دانش نهفته است. 

ايده  به دانشي اطالق مي شود كه مي تواند در كلمات، نمادها يا ديگر وسايل ابراز آن مطرح شود. مهارت را نمي 

علت، هميشه به شكل پنهان يا نهفته در افراد هست. نمونه هايي از نرم افزار توان مانند ايده  رمزگذاري كرد. به همين 

يا ايده  را اين گونه مي توان بر شمرد: نظرية جوهري مالصدرا، سيستم عامل ويندوز و نظرية نيروي جاذبة انيشتين. از 

فرش باف، دانش يك چشم مهارتها هم مي توان به استعداد هنري پيكاسو، نبوغ علمي انيشتين، مهارت دستي يك 
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پزشك  يا  قدرت  رهبري  و  هيجان زايي يك سياست مدار اشاره كرد. به طور خالصه، در اين طبقه بندي، دانش 

  به دو جهان تقسيم مي شود: جهان ايده هاي رمزگذاري شده و جهان مهارتهاي رمز گذاري نشده.

و سخت افزار را در نظريه هاي جديد رشد اقتصادي با توجه شكل زير  تعامالت بين دانش (نرم افزار و مهارت افزار) 

، كه به  »يادگيري فردي«به نقش كليدي انباشت دانش رشد را نشان مي دهد. در اينجا، انباشت دانش نه به معني 

  توسط سازمانها، ملتها و كشورها، مدنظر قرار دارد.» يادگيري«معناي گستردة آن، يعني 
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دانش محور ابزاري را براي  حفظ  رشد شتابان  پايدار و رقابت جويي در دورة زماني ميان مدت و بنابراين، اقتصاد 

كوتاه مدت فراهم مي آورد. در اين راستا، بخش خصوصي همچون موتور رشد در اقتصاد دانش محور عمل مي 

  كند، ولي بخش دولتي نيز بايد محيط  حمايتي و توانا ساز فراهم آورد.

 

  اقتصاد دانش محورويژگي هاي 

عوامل  اصلي  شكل دهندة اقتصاد دانش محور عبارت اند از: افزايش دانش بريِ فعاليتهاي اقتصادي و ارتقاي جهاني 

سازي فعاليتهاي اقتصادي. دانش بري فعاليتها منبعث از نيروهاي انقالب فناوري اطالعات و آهنگ فزايندة تغيير 

برخاسته از مقررات زدايي  در سطح   ملي و بين المللي است و با انقالب    فناورانه است. از طرفي، جهاني سازي

فناوري ارتباطات نيز مرتبط مي شود. در عين حال، بايد گفت كه اقتصاد دانش محور به ساختار كلي اقتصادي 

اقتصاد دانش محور نوظهور اشاره دارد (نه به يكي از اين پديده ها يا تركيب آنها). روي هم رفته، مي توان گفت كه 

  از ويژگيهاي زير برخوردار است:

 منابع فراواني دارد  

 دارد عالي تحصيالت كارش نيروي.  

  سطح ثروت سرانه باالست  

 است جهاني  استعدادهاي جذب براي باز وطني جهان جامعة نوعي.  

  .كالس جهاني مشوق سرمايه گذاري خارجي اند  
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 ش از جملة داراييهاي كليدي اند. دان و مهارتها  

 محورند دانش اقتصاد قطبهاي ارتباطي و اطالعاتي فناوريهاي .  

 عناصر شاخص توسعة  اقتصادي دانش محور  

 مدلهاي متفاوتي براي ارزيابي اقتصاد دانش محور در دست  است كه برخي از آنها عبارت اند از: 

 شاخص اقتصاد جديد  

  مدل سازمانهاي همكاري  و توسعة اقتصادي  

  ِسي - بي -ك مدل يا چهار چوب اي مدل اَپ  

 مدل بانك جهاني  

  مدل يونيسف  

  هاي متفاوتي انتخاب كرده اند.در عين حال، كشورها براي اندازه گيري دانش محوري اقتصاد خود شاخص

براي مثال، استراليا براي سنجش دانش محوري اقتصاد خود بعد فضاي علمي كشور، بعد كارآفريني و نوآوري، بعد  

سرماية انساني، بعد فناوري اطالعات و ارتباطات، و بعد آثار اقتصادي و اجتماعي را مدنظر قرار داده است كه هر 

سنجش دانش محوري اقتصاد خود توليد دانش (كسب ). سنگاپور براي 18: 2002يك مؤلفه هايي دارند (تروين 

دانش و خلق دانش)، ترويج دانش، و به كارگيري دانش را براساس برخي از شاخصها مبناي ارزيابي قرار داده است  

  ). در عين حال، ابعاد و مؤلفه هاي زير در مدلهاي سنجش اقتصاد دانش محور مشترك اند:1384(دانائي فرد 

 يانه ايزيرساختارهاي را  
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 زير ساختارهاي اطالعاتي  

 آموزش رسمي و كاربردي  

 پژوهش و توسعه و فناوري  

 خردماية اقتصاد دانش محور  

 دستيابي به رشد اقتصادي پايدار  

 پايدار كردن رقابت جويي  

 آموزش عالي در اقتصاد دانش محور  

  توليد دانش  

 انتقال دانش  

 ترويج دانش  

 تجاري سازي دانش  

  

  وضعيت  دانش محوري  اقتصاد (فناوري اطالعات و ارتباطات ايران)نگاهي  اجمالي به 

با توجه به عناصر تشكيل دهندة اقتصاد دانش محور، وضعيت برخي از اين عناصر در ايران در مقايسه با كشورهايي 

راهبرد  اجراي صورت در كه دهد مي نشان) 7-6 ،6-6 ،6-5 ،6-4كه عمًال داراي اقتصاد دانش محورند (جدولهاي

ملي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور در طول برنامه هاي توسعه اي مبتني بر چشم انداز بيست سالة كشور مي 
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توان به تبديل شدن اقتصاد ايران به اقتصادي دانش محور اميدوار بود. اما از آنجايي كه فناوري  اطالعات و 

محور محسوب مي شود و كشورهاي داراي اطالعات و  ارتباطات تسهيل كنندة  اصلي  شكل گيري  اقتصاد دانش

ارتباطات تسهيل كنندة  اصلي  شكل گيري  اقتصاد دانش محور محسوب مي شود و كشورهاي داراي اقتصاد دانش 

محور با اتكا بر آن اقتصاد خود را دانشي كرده اند، ايران در اين زمينه از تنگناهايي رنج مي برد كه چه بسا ذكر آنها 

  دهندة تالش بيش از پيش كشور براي حركت به سمت اقتصاد دانش محور باشد. نشان

تنگناهاي توسعة فناوري اطالعات و ارتباطات ملي را مي توان در دو بخش دسته بندي كرد: دسته اي از اين تنگناها 

خصي پايين، نبود تقاضاي فناوري اطالعات و ارتباطات را محدود مي كند. بي سوادي، فقر، تعداد رايانه  هاي ش

  محيط فارسي اينترنتي و فقدان تجربه اندوزي از اين دسته اند.

دسته اي ديگر از تنگناها  عرضة فناوري اطالعات و ارتباطات را محدود مي كند. عدم توجيه اقتصادي  و فني براي  

اي اطالعاتي به علت بي عرضة   فناوري اطالعات و ارتباطات در برخي مناطق، بي انگيزگي توليد كنندگان كااله

  قانوني و عدم  حمايت، و بي رونقي بازار اطالعات از اين دسته اند. 

  

 خيزش دولت و مديريت دولتي براي شكل دهي پايه هاي دانش محوري اقتصاد كشور

كردن دولت بايد با مبنا قراردادن چشم انداز بيست سالة كشور و با اتكا بر راهبرد اقتصاد كشور، يعني دانش محور

اقتصاد، طرح كالن دانش محوركردن اقتصاد كشور را تدوين كند. اين طرح را مي توان با اتكا بر برنامه هاي 
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مشخص شده در قالب پروژه هاي متعدد اجرا كرد. بنابراين، براي تحقق اقتصاد دانش محور در چشم انداز بيست  

صلي و بنيادي شكل گيري اقتصاد دانش محور متمركز سالة  كشور، دولت  ايران بايد تالشهاي خود را بر اركان ا

 رفته، هم روي). ببينيد را 6-3سازد و عناصر بسيار حساس و پشتيبان  اقتصاد دانش محور را تقويت كند  (شكل  

 :كرد خالصه زير اصلي محورهاي در توان مي را دولت نقش

 و رسمي  آموزشي نظام جامع بازنگري طريق از محور دانش اقتصاد خاص انسانيِ نيروي هاي شالوده دهي شكل 

  ؛»جذب مغزها«يري مادام العمر و نوعي برنامة يادگ براي نظامي كردن متداول كاربردي، آموزش

  

 

  

 

  


