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نیازها و ضرورت هاانتخاب دانش پیشگام در عصر اقتصاد دانش بنیان؛ پیش

2، اسرین رحمانی1سید محمدباقر نجفی

)gmail.comnajafi@122(استادیار ، دکتراي توسعه اقتصادي ، گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازي کرمانشاه-1

)asrin.rahmani@yahoo.com(اقتصادي ، گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازي کرمانشاهعلومکارشناسی ارشد -2

چکیده 

ي است. بر همین اساس کشورهاي توسعه کنولوژي علوم و تاکنون الگوي اقتصاد دانش بنیان مهمترین برنامه در راستاي توسعه
- ي اقتصاد دنیا است، دست به انتخاب دانشتازي در عرصهاي خود، که همانا یکهي جهان در جهت پیشبرد اهداف توسعهیافته

مطالعه هاي پیشرو در الگوي اقتصاد دانش بنیان مورد هاي الزم جهت انتخاب دانشاند. در این مقاله ضرورتشرو زدههاي پی
بندي شده است که به تفصیل به هرکدام پرداخته شده است. در بقهنیازها در قالب چهار دسته طقرار گرفته است. این پیش

ي دنیا مورد استفاده قرار گرفته ي اخیر کشورهاي توسعه یافتهها و استنادهاي چند دههها، یافتهتشریح هرکدام از این ضرورت
تواند یک انتخاب درست از می، ها و با توجه به منابع در اختیار قرار دادن این مجموعه از ضرورتاست. هر کشور با مدنظر 

هاي موجود داشته باشد.مجموعه دانش

دانش ، اقتصاد دانش بنیان ، دانش پیشگام: واژگان کلیدي

مقدمه -1
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دانش امروزه ترین عامل تولید است.نش مهمدانیان،اقتصاد دانش بنیان نوظهورترین الگوي تولید است. در الگوي تولید دانش ب
شود. تطبیق با این شرایط یابد و از سوي دیگر، با شتاب بسیار زیادي فرسوده میاز یک سو به سرعت در ابعاد گوناگون گسترش می

ست؛ اما اخیراً انتساب اهمیت یابی و تسهیم دانش کمک کرده اها به دستهاي اقتصاد دانش بنیان براي دههنهاد« امري مشکل است. 
بینیم در حقیقت بیشتر از نقش دانش چه که ما امروزه میي اقتصادي به شکل محسوسی افزایش یافته است. آنبه دانش در توسعه

ر و تبسیار قويو تر است. اقتصاد بیش از گذشته تر و آهنگ حرکت سریعاما عامل مقیاس بزرگدر توسعه، در مقایسه با گذشته است
)Karahan, 2012(». تر، ریشه در تولید، توزیع و کاربرد دانش داردمستقیم

اند و در طی این انقالب ها نه تنها ساختار اقتصادي، بلکه ساختار اجتماعی و رو بودهجوامع بشري با سه انقالب اساسی روبه
ب هستیم. در این عصر، انتخاب دانش اکنون در آغاز راه سومین انقالاند. هم فرهنگی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تحول یافته

پذیر ي کشورها منوط به انتخاب درست دانش پیشگام است. براي هیچ کشوري امکانپیشگام امري ضروري است. پیشرفت و توسعه
طرح گیرد. پرسشی که در اینجا مي علوم پیشتاز باشد. پس باید انتخاب کرد اما این انتخاب به آسانی صورت نمینیست که در همه

نیازهایی دارد؟ در این دست یافتن به دانش پیشرو، چه پیشهایی براي این گزینش وجود دارد وشود این است که چه ضرورتمی
نیازهاي دست شود و سپس دالیل  ضرورت انتخاب دانش پیشگام و پیشهاي دانش و نوآوري پرداخته میمقاله ابتدا به بیان ویژگی

.یافتن به آن، بیان شود

تعریف مفاهیم - 2

دانش - 2-1
ي اقتصادي و همچنین خلق ارزش ترین عامل تولید است و نقش آن در رشد و توسعهاز منظر اقتصاد دانش بنیان، دانش مهم

هاي اقتصادي اساسا تغییر یافته است. در اقتصاد جدید، نقش و اهمیت دانش براي فعالیت«. افزوده، بیش از دیگر عوامل تولید است
Cowan & van de(» اي آشکار شدمیالدي، جایگاه یکتاي دانش در اقتصاد مدرن به شکل فزاینده1990ي ر نیمه دوم دههد

Paal, 2000(.
. »کندامروزه دانش عامل تولیدي است که هم سرمایه و هم نیروي کار را از میدان خارج می«اشاره می کند که 1دراکر

)Drucker, 1998( منظور وي نفی مطلق اهمیت سرمایه در الگوي تولید دانش بنیان نیست؛ بلکه این امر به معناي کاهش
دانش آشکار ي صریح و ضمنی تقسیم نمود؛نش را به دو دستهتوان داي اطالعات میاز منظر مبادلهاهمیت نسبی سرمایه است.  

بر این نکته تاکید دارد که 2چریبر« هاي علمی قابل اکتساب است. ها و سایتها، مقالههمان دانش مکتوب است که از طریق کتاب
خودآگاه بوده و در اثر بخش بزرگی از دانش، صریح نبوده و ضمنی است. در واقع این نوع دانش تا حدي ناشی از ضمیر نا

بنابراین با توجه به )Schreiber et al., 1999(».شودشود و در حل مسائل و دیگر امور استفاده میآزمایش(تجربه) ایجاد می
گونه دانش(دانش به دست آوردن این« ازي و انتقال آن است.ماهیت دانش ضمنی یکی از مسائل مربوط به آن، دشواري آشکارس

1 - Peter Drucker

2 - Peter Schreiber
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». است"یادگیري در عمل"ي رو مربوط به ایدهضمنی) اغلب نیاز به تجارب شخصی، آزمایش، تمرین و تقلید دارد؛ از این 
)Arrow, 1962( .

قتصاد دانش بنیان، آید که میزان پیشرفت در دانش به عنوان رکن اصلی تولید در اگونه برمیچه که تاکنون بیان شد ایناز آن
ل اصلی رشد هاي موجود در تکنولوژي و به تبع آن، رشد و پیشرفت اقتصادي را توجیه کند. در واقع دانش، عامتواند تفاوتمی

اقتصادي بلندمدت است.

اقتصاد دانش بنیان-2-2
ما بر مبناي تولید، توزیع و نوعی از اقتصاد که مستقی«معرفی شد: OECDاصطالح اقتصاد دانش بنیان نخستین بار توسط 

گرایی دانش/ اطالعات و تکنولوژي کامپیوتر، در آن زمان امیدوار بودند هم« )OECD, 1996(. »استفاده از دانش و اطالعات است
که در برخی جوامع خاص این )Committee, 2000(. »محرك اصلی رشد، تولید ثروت و اشتغال کامل تمام صنایع خواهد شد

ي اقتصاد جدید در کشورهاي اند که مقدمات اولیهپس از گذشت چندین دهه تعدادي از پژوهشگران ثابت کرده«گونه نیز شد. 
هاي جدید که بعد از دست آمده است. این تکنولوژيهاي مبتنی بر دانش، تولید و انتشار اطالعات به یافته ، توسط تکنولوژيتوسعه

پدیدار شدند، با تکثیر کامپیوترهاي شخصی و سپس با گسترش استفاده از اینترنت و ایمیل به شکل وسیعی توسعه 1950ي دهه
توان گفت به طور قطع می)Powell & Snellman, 2004(. »ضاي کار و اقتصاد دارا هستندیافت، نقش مهمی را در بازسازي ف

هاي نوظهور نظیر کامپیوتر و اینترنت، راه را براي ظهور اقتصاد دانش بنیان هموار کردند. به که این پیشرفت آغازین در تکنولوژي
یابی به موفقیت در وضعیت اجتماعی و ت و توانایی براي دستاقتصاد دانش بنیان فرص«این نکته نیز باید توجه ویژه داشت که 

اما اگر کشوري از این جریان بهره )David & Foray, 1995; OECD, 1996(. »ها را تعیین می کنداقتصادي اشخاص و بنگاه
از نتایج حرکت رو به جلوي «رو اینیابد؛ تري افزایش میاش با جوامع پیشرفته، با آهنگ سریعاجتماعیو نگیرد، شکاف اقتصادي 

در ساختار اجتماعی و اقتصادي جوامع بشري است. این پیشرفت ها منجر به اقتصاد دانش بنیان، ایجاد شدن تغییرات پایدار
& ,Najafi, Ahmadzadeh-Raji, Fathollahi, Dadkhah(. »اد جهانی و بازار آزاد شده استتغییرات ژرفی در اقتص

Faryadi,2013(

هاي پیشگامدانش- 2-3
اي که در آن ي خود، در مرحلههاي موجود براي توسعهها و فرصتکشور بر اساس ظرفیتدانش پیشگام دانشی است که هر 

توان دانش پیشگام اي خود دست یابد. میکند تا به کمک دستاوردهاي حاصل از آن بتواند به اهداف توسعهقرار گرفته، انتخاب می
جایگاهی که ي اول دانشی است که ما را از اینام در مرحلهي اول و مراحل متأخر. دانش پیشگرا به دو بخش تقسیم نمود: مرحله

هستیم ( با توجه به آن سطح از سرمایه و تکنولوژي و نیروي انسانی که در اختیار داریم) به جایگاه باالتري رهنمون سازد. دانش 
موجود در آن مرحله به عنوان برنده در مراحل متاخر، دانشی است که در مراحل بعدي توسعه و بر اساس شرایطپیشگام و پیش

زمان و یکسان روي تمام طور همي جهان، بهکدام از کشورهاي پیشرفتهشود. هیچموتور تحوالت و اصالحات توسعه برگزیده می
م کنند بلکه با توجه به شرایط و امکانات موجود، هرکدام چند شاخه را برگزیده و تماگذاري نمیهاي دانش سرمایهصنایع و شاخه
. اندها متمرکز کردهشان را روي آنگذاريتوجه و سرمایه
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مسئله و پرسش تحقیق- 3
در ي ضرورت تحقق این الگوي تولیدي دهندههاي اقتصادي و دستاوردهاي اقتصاد دانش بنیان نشانسیر تحول پدیده

توزیع کاال و خدمات ایجاد کرده و انقالب کشورهاي در حال توسعه مانند ایران است. تحوالتی که تغییرات فراوانی در تولید و
دانیم عامل اصلی تولید در اقتصاد دانش محور، دانش و نوآوري است. گونه که میجدیدي در زندگی بشر پدید آورده است. همان

در واقع براي است.بر و نیروبر باشد. تولید دانش فرآیندي بسیار هزینهتر از دیگر عوامل میزیرا نقش آن در فرایند تولید پررنگ
جایی که هاي مالی و انسانی می باشد. از آنها شامل محدودیتهاي بسیاري روبرو هستیم. این محدودیتتولید دانش با محدودیت

تواند به تنهایی در ها دست در گریبانند لذا هیچ کشوري نمیویژه کشورهاي در حال توسعه با این محدودیتي کشورها و بههمه
رو هر یک از کشورها باید بر هاي ضروري را انجام دهد. از این گذاري کافی براي تولید دانشهاي مورد نیاز سرمایهشتهي رهمه

ها به تولید دانش بپردازند. حال هاي دانش را برگزینند و فقط در آن شاخههاي موجود برخی از شاخهها و فرصتاساس ظرفیت
است؟ در این نیازهاییشرو، مستلزم چه پیششود، این است که دست یافتن به دانش پیمیي مهمی که در این جا پدیدارمسأله

نماییم.ها را با توجه به شرایط موجود بررسی میانتخاب این دانشهاي الزم جهتمقاله به بررسی این مهم می پردازیم و ضرورت

ي انتخاب دانش پیشروپیشینه- 4
ي دانش و نیروي کار با ي صنعتی به اهمیت ویژهي گذشته تاکنون، کشورهاي توسعه یافتهتوان گفت از سه دههتقریبا می

اي یافته است.  یکی ازشواهد این سخن، حتی نوآوري در خدمات نیز اهمیت ویژهند.اهي اقتصادي پی بردمهارت باال در توسعه
تکنولوژي و نوآوري در بخش خدمات، .ی باشدمOECDکشورهاي عضو بخش خدمات درنوآوري درمیزان نقش تکنولوژي و

شود. دید سنتی این است که خدمات به را ساخته است، مشاهده OECDدرصد از بخش بازرگانی در اقتصاد 70تا 60اکنون بین 
ي اخیر این دیدگاه را هاغیر نوآور نیز هستند. بررسیوري ناچیز ووري و یا داراي رشد بهرهاندازه کافی پویا نبوده و بدون رشد بهره

هاي خدماتی کنند و برخی از آنها نوآور نیز هستند و از طرفی شغلوري سریع را تجربه میرد می کند. بیشتر خدمات رشد بهره
.)Lundvall & Borrás,2005(اي به پرسنل با مهارت نیاز دارندجدید به شکل فزاینده

و 1987یل به مرکزي براي این موضوع که چگونه بریتانیا به راهش در اقتصاد جهانی بین اقتصاد دانش بنیان همچنین تبد
میلیارد پوند 90میلیارد پوند به باالي 13تر از پردازد، شده است. ارزش خدمات صادراتی مبتنی بر دانش بریتانیا از کممی2006

& ,Levy, Sissons(وشد.فرکند؛ بلکه آن را به دنیا میاستفاده نمیرشد یافت. بریتانیا از دانش فقط براي قوي نمودن صنایع خود 

Holloway,2011( براي تبیین نقش دانش و بویژه خدمات دانش بنیان در رشد اقتصادي، نمودار زیر مصداق خوبی است. این
خش تولید و دیگر خدمات، شکل میزان درصد مخارج اقتصادي روي خدمات مبتنی بر دانش را در مقایسه با همین مخارج روي ب

بینیم، رشد مخارج اقتصادي براي خدمات مبتنی بر طور که میدهد. همانبراي انگلستان نشان می2006تا 1970هاي براي سال
دانش در طی ده هاي اخیر سیر صعودي داشته است؛ در حالی که بخش تولید تقریبا سیر ثابتی را طی کرده و دیگر خدمات نیز 

اند. البته این به معناي کاهش تولید نیست بلکه به معناي افزایش مخارج روي خدمات مبتنی بر دانش است که داشتهسیر نزولی 
باشد. روز به روز در حال گسترش و توسعه می
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3: مخارج اقتصادي به سمت خدمات مبتنی بر دانش1نمودار 

)Levy et al.,2011(منبع: 
آید که کشورهاي توسعه گونه برمیهاي پیشرو گفته شده اینانتخاب دانشي ي پیشینهچه که تا به اینجا دربارهاز مجموع آن

هاي تجاري خود را گذارياند و سهم زیادي از تحقیق و توسعه و سرمایهیافته هرکدام دست به انتخاب دانش و خدمات پیشرو زده
دهند. آنان به هاي جدید آموزش میو خلق دانشها متمرکز نمودند و نیروي کار خود را در راستاي تحقق فرایند نوآوري بر روي آن

ها را به سمت نوآوري در علوم، باالخص در اند و همین امر آنالمللی پی بردهآوري آن در بازارهاي بیناهمیت فرایند نوآوري و سود
گام سوق داده است.دانش و خدمات پیش

هاي پیشروهاي دانش از منظر دانشویژگی-5
جا به هاي مختلف بررسی و تشریح نمود. در اینتوان از جنبهها را میباشد. این ویژگیهاي فراوانی مییدانش داراي ویژگ
بندي نمود: توان در چهار دسته طبقهها را میهاي پیشرو هستیم. این ویژگیهاي دانش از منظر دانشدنبال شناسایی ویژگی

محصول کار تیمی و جمعی است-5-1
است. اولین  جنبه ضرورت جمعی بودن فرآیند کار تیمی و جمعیش و نوآوري حداقل از چهار جنبه یک فرایند خلق دان

هاي اخیر دیگر فرآیند خلق دانش و نوآوري توسط دانشمندان یا نوآوران انفرادي مانند رازي، خلق دانش این است که در دهه
گیري از مجموع هاي گوناگون و نیازمند بهرهآیند متاثر از دانشگیرد بلکه در حال حاضر، این فرنیوتون یا ادیسون صورت نمی

ها به ندرت به تنهایی و در انزوا دهد که بنگاههاي تجربی نشان میبررسی«هاي ضمنی و آشکار مرتبط با هر مورد است. دانش

شامل ارتباطات، خدمات OECDهاي دیگر است. خدمات مبتنی بر دانش بر طبق تعریف دوي دانش بنیان و بخشتوجه: تولید شامل هر- ٣
الی، خدمات بازرگانی، آموزش و سالمت است. دیگر خدمات شامل خرده فروشی، گردشگري، حمل و نقل، مدیریت عمومی و دیگر خدمات م

شغلی و اجتماعی است.
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گیري از یک تیم از دانشمندان و نوآوران و همکاري ملزم به بهرهفرایند نوآوري را این امر، .)Stiglitz,2000(»کنندنوآوري می
کند.میان دانشگاه و صنعت می

دومین جنبه ضرورت جمعی بودن فرآیند خلق دانش این است که تولید دانش نیازمند تجهیزات، ابزارها، نیروي انسانی و 
هاي بر است. تامین هزینهتولید دانش یک فعالیت بسیار هزینهبر هستند. در نتیجه،ي این موارد هزینهامکانات گوناگون است. همه

هاي نوآورانه گوناگون یک بنگاه به تنهایی، معموال امري مشکل است. بویژه با توجه به ریسک موجود در فعالیتزیاد این فعالیت  از
هاي آید. این تقاضا به شکلي به وجود میهاي خلق دانش و نوآورهمانند خلق دانش. از همین رو، تقاضا براي تامین جمعی هزینه

مشترك است.R&Dهاي ها، انجام فعالیتباشد. به عنوان مثال، یکی از این شکلگویی میمتعددي قابل پاسخ

هاي تحقیق و توسعه هرچند گذاري در تولید دانش و نوآوري معموال مستلزم ریسک فراوان است. هزینهسوم این که سرمایه
ي لذا در راستاي توزیع هزینه.آور است اما معموال براي هر مورد خاص و جدید، داراي ریسک فراوان استیار سوددر مجموع بس

ریسک یک مشارکت جمعی نیاز است.
هاي جدید معموال تنها بر اساس نوآوريچهارمین دلیل ضرورت جمعی بودن فرآیند خلق دانش این است که تولید دانش و 

هاي ضمنی و آشکار قابل دسترسی است. گیرند بلکه نیازمند تلفیق مجموع دانشهاي ضمنی صورت نمیهاي آشکار یا دانشدانش
م آن، هاي ضمنی نیز در بخش صنعت به معنی عاشوند و دانشها تولید، ذخیره و انباشته میهاي آشکار در دانشگاهمعموال دانش

هاي آشکار و ضمنی، براي دستیابی به یک نوآوري یا خلق یک دانش مندي از مجموع دانشگردد. بنابراین بهرهتولید و انباشته می
جدید، مستلزم همکاري توام دانشگاه و صنعت است.    

نوآوري، یک فرایند تیمی و هاي پیشرو  وشود که فرایند خلق دانشبنابراین از مجموع چهار دلیل گفته شده، استنباط می
جمعی است.

دیده استنیازمند نیروهاي آموزش-5-2
ي هاي جدید، نکتهکه  پیش از کشف دانشیابد. اول اینهاي پیشرو حداقل از سه جنبه با آموزش ارتباط میتولید دانش

پذیر هاي علم امکانامر تنها توسط استراتژیستهاي پیشرو است. اینتر در عصر اقتصاد دانش بنیان، انتخاب دانشتر و اساسیمهم
ي اقتصاد و مسائل اجتماعی در سطح ملی و هاي گوناگون و تاثیر آن بر عرصههاي علم باید با مسیر تحول دانشاست. استراتژیست

و مورد انتظار دنیا ي خاص با توجه به شرایط ملی خود و شرایط کنونیجهانی آشنا باشند تا بتوانند تشخیص دهند که یک جامعه
هاي خود ببرد. چنین توانایی نیازمند احاطه بر بخش قابل گذاريهاي علمی را باید برگزیند تا بیشترین سود را از سرمایهچه رشته

پرداز هاي علمی مورد نیاز نظریهتوانند در تمام رشتهتوجهی از علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است. این افراد قطعا نمی
آید اما استراتژیست عام که رهبري تیم گزینش مسیر علمی ي یک تیم توانمند از دانشمندان برمیباشند و این مهم تنها از عهده

یک کشور را به عهده دارد باید حداقل به اجمال مسیر تحوالت دانش و پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي آن آشنا باشد. این افراد 
ریزي خاص آموزشی مادام هاي آموزشی رایج نیستند در نتیجه پرورش و تربیت آنها نیازمند برنامهی نظاممحصول طبیعی و معمول

العمر دارد. بنابراین تحقق اقتصاد دانش بنیان پایدار از این منظر نیز نیازمند آموزش است.
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ترین عامل تولید است. یان، دانش مهمهاي پیشرو با آموزش این است که: در اقتصاد دانش بندومین دلیل ارتباط خلق دانش
ها در خلق، انتشار و کاربرد دانش و نوآوري بستگی دارد. نوآوري و میزان پیشرفت کشورها در این الگوي تولید، به میزان توانایی آن

داشته باشند و هاي جدیدي را هاي پیشرو و محصوالت و روشکشف دانش جدید،  نیازمند افراد ماهري است که توانایی خلق دانش
بنیان نیازمند خلق و هایی که پیشرفت دانش فراهم آورده است، استفاده کنند. پس تحقق اقتصاد دانشبتوانند از محصوالت و روش

هاي پیوسته است.هاي پیشرو  مستلزم آموزشهاي پیشرو است و تولید و کاربرد دانشکاربرد دانش

ترین راههاي انتقال دانش، آموزش ترین عامل تولید است و یکی از اصلیدانش مهمبنیان،جا که در الگوي تولید دانشاز آن
کنند به شکل آشکارا نقش محوري در توسعه آن جامعه به عنوان یک اي زندگی میها و دانش افرادي که در جامعهمهارت«است،

با نهادهاي آموزشی و 4دانش بنیان و خدمات دانش بنیانرو چارچوب اقتصاد اقتصاد یا جامعه مبتنی بر دانش را دارا هستند. ازاین
,Trewin(. »هاي جمعیتها و تواناییدادها بر حسب مهارترسمی، به عالوه برونشود، هم رسمی و هم غیرکارآموزي مرتبط می

ي آموزش و توجه هرچه بیشتر به نهادهاي آموزشی و کارآموزي، در راستاي تحقق توسعه این امر بیانگر اهمیت مسئله)2002
باشد. می

هاي نیازمند آموزشجدید دانشبرداري از محصوالت هاي پیشرو با آموزش این است که: بهرهسومین دلیل ارتباط خلق دانش
رو ها است؛ از اینبرداري از دانش و محصوالت نیازمند فراگیري هر کدام از این مهارتپیوسته است. حفظ و ارتقاء ظرفیت بهره

ر العمکند که بتواند نیروي کار را به صورت پیوسته و مادامها یک سیستم آموزشی را طلب مییادگیري هرکدام از این مهارت
ها و محصوالت پیشرو نیازمند برداري از دانشهاي پیشرو و حفظ و ارتقا ظرفیت بهرهآموزش دهد. بنابراین، تولید و کاربرد دانش

آموزش پیوسته است. 
هاي مختلف استنیازمند زیرساخت- 5-3

هاي در اختیار داشتن زیرساختها از اهمیت بارزي در فرایند ابداع و نوآوري برخوردارند. تحقق یک ابداع بدون زیرساخت
اولین دلیل ضرورت .الزم، ممکن نیست فرایند خلق دانش و نوآوري از چهار منظر مستلزم تامین زیر ساخت هاي مختلف است

دسترسی به زیرساخت هاي مختلف این است که خلق دانش و نوآوري نیازمند همفکري و همکاري دانشمندان و کارشناسان 
هاي هاي گوناگون یک اقدام ضروري در راستاي  خلق دانش و نوآوريها به شکلین تسهیل ارتباط بین آنمختلف است. بنابرا

یکی از این ICTنیازهاي ضروري است. اینترنت و زیرساخت هاي ارتباطی یکی از پیشپیشرو است به همین دلیل وجود زیرساخت
ها را ها را بسیار کاهش داده و ظرفیت سازمانباطات و اطالعات هزینههاي ارتتکنولوژي«هاي ارتباطی مورد نیاز است. زیرساخت

ها ترشده، مهارتتر و ارزانجایی که دستیابی به اطالعات آساناند. از آنبراي تدوین دانش، فرایندها و اطالعات ارتباطی افزایش داده
کننده شده است و دانش ضمنی در قالب عات بسیار تعییني کارا(مؤثر) از اطالهاي مرتبط با گزینش(انتخاب) و استفادهو صالحیت

)Houghton & Sheehan, 2000(». ها نیاز به اداره کردن دانش مدون داردمهارت

4 - Knowledge Based economy / Knowledge Based Services
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، امکان دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته است. وجود هاي مورد نیازدومین دلیل ضرورت دسترسی به زیرساخت
دیگر با ابزارها وتجهیزات ساده ي ها امري ضروري است. با پیشرفت علوم وپیچیده گی ابزارها وتجهیزات،این زیرساخت

گذاري عظیم در بخش یهنیازمند سرماآزمایشگاهی فرایند نوآوري و خلق دانش با موانع جدي روبرو خواهد شد. فراهم نمودن آن،
باشد.بر میالعاده هزینهآزمایشگاهی است، که فوق

هاي مختلف این است که درطی فرایند نوآوري، موسسات علمی پژوهشی سومین دلیل ضرورت دسترسی به زیرساخت
ست که به  آخرین تحقیقات ي علم وصنعت در بیشتر مواقع به دنبال بهبود تولیدات وخدمات هستند بنابراین نیاز اونوآوران عرصه

روز و تا هاي بهرو دسترسی به کتابخانههاي انجام گرفته دسترسی داشته باشند. از اینترین پژوهشعلمی انجام شده وهمچنین تازه
هاي مورد نیاز است.حد امکان کامل، ازجمله زیرساخت

نوآوري و توسعه و بهبود تکنو لوژي  به هاي مختلف این است که سرعتساختچهارمین دلیل ضرورت دسترسی به زیر
گذرد دست به ي دانش و اطالعاتی که مدت نسبتا زیادي از عمرشان میي پیشینهتوان بر پایهاي باال است که دیگر نمیاندازه

وپیوسته در رو براي پیشرو بودن در دانش، نیاز به مراکز و موسسات علمی تحقیقاتی است که به صورت مستمرنوآوري زد. از این
تالش براي عرضه ي نوآوري هاي جدید به بازارهاي جهانی باشند.

بر استهزینه-5-4
بر است؛ کشورهاي مختلف جهان بر حسب میزان درکشان از اهمیت این فرایند، بخشی از فرایند آموزش یک فرایند هزینه

- زیع هزینه بر روي آموزش متغیر است. براي مثال، همانتو«کنند؛ بنابراینبرد و گسترش آن میمخارج عمومی خود را صرف پیش

% از مخارج عمومی جهانی بر روي دانش در نواحی آمریکاي شمالی و اروپاي 55.1، 2004طور که در نمودار آمده است، در سال 
اي بزرگ و آفریقاي % در آفریقاي زیر صحر0.3% و 2.4% در آمریکاي التین و کاراییب و تنها 7.6شرقی بوده است؛ در حالی که 

بینی وضعیت نیروي ارات به بخش آموزش، شاخصی براي پیشمیزان پرداخت اعتب.)UNESCO, 2007b(»باشدمرکزي می
دهد که بیشتر ارتباطات و اشخاص این توزیع متغیر پرداختن اعتبارات به بخش دانش، نشان می«ي یک کشور است. انسانی آینده

ان می باشند. بدون هاي مورد نیاز براي پذیرش منابع جهانی دانش موجود و رایگدر کشورهاي درحال توسعه، عاري از مهارت
بر و چه شان جهت سهیم شدن در اقتصاد دانش بنیان، چه به عنوان خریداران تولیدات و خدمات دانشآموزش، اشخاص از توانایی

ي هاي آشکار میان نواحی پیشرفتهتفاوتهمین امر دالیل یکی از .)Roberts, 2009(»شوندبه عنوان کارگران دانش، محدود می
.نمایدي جهان را بازگو میجهان و نواحی توسعه نیافته

گذاري فیزیکی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در سرمایه«الگوهاي هزینه در اقتصاد دانش بنیان اهمیت باالیی دارد. 
-آید. الزمهشمار میآالت عاملی حیاتی در موفقیت اقتصادي به ماشینگذاري بر روي تجهیزات وقرن پس از انقالب صنعتی سرمایه

نقش دولت در تامین ). 1383کمیسیون امنیت ملی آمریکا،(»گذاري، تمایل به فداکردن حال به خاطر آینده استي سرمایه
اي که گذاري کنند؛ عرصهیه سرمایهي پیشبرد علوم پاهاي درازمدت در زمینهها باید در پروژهدولت«تر است. ها برجستههزینه
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هاي فرصتاي است که موفقیت در آن،کنند؛ اما این دقیقا همان زمینهگذاري نمیهاي تجاري خصوصی در آن سرمایهشرکت
)1383تولید ثروت،».( کندهاي خصوصی ایجاد میتجاري فراوانی براي شرکت

گذاري بخش خصوصی اضافه کرد. سرمایه2012- 2011خود در سال ي دانشمیلیارد پوند به بودجه100دولت بریتانیا « 
هاي میلیارد دالر بیش از سرمایه گذاري در دارایی40بود که تقریبا 2008میلیارد پوند در سال 140در دارایی فکري بریتانیا 
ر دارایی فکري تبدیل کرده جهان دگذارانمی باشد. این مسئله بریتانیا را به یکی از بزرگترین سرمایه(5BIS, 2010)ملموس

)Levy et al., 2011(». است

بندي: جمع-6

در این مقاله چهار ویژگی بسیار مهم از اقتصاد دانش بنیان برگزیده و به شرح و توضیح آن پرداخته شد. با طبقه بندي این 
بر و نیروبر بر، زماندي هزینهروز، فرایناین نتیجه حاصل شد که فرایند تولید دانش و خدمات مولد و بهها در چهار دسته،ویژگی

ي علوم پیشتاز باشد و به تولید دانش بپردازد؛ بنابراین ضروري است تواند در همهاست. این بدین معنا است که هیچ کشوري نمی
رد.هاي پیشاهنگ نیز باید با توجه به شرایط و منابع انسانی و مالی در دسترس صورت گیانتخاب دانشکه دست به انتخاب زد؛

: ضرورت انتخاب دانش پیشاهنگ و پیشرو2نمودار 

منابع و مآخذ :

5 - United Kingdom Department for Business, Innovation and Skills

محصول کار تیمی و 
جمعی است

نیازمند نیروهاي 
آموزش دیده است

هاي ویژگی
خلق 

هاي دانش
روپیش

تولید دانش مولد و
بر، به هنگام، زمان
بر نیروبر و هزینه

است

ضرورت انتخاب 
دانش پیشاهنگ و 

پیشرو

ي تواند در همههیچ کشوري نمی
زمان به طور همهاي دانششاخه

دانش مولد به روز را تولید کند
- نیازمند زیرساخت

هاي مختلف است.

نیازمند تجهیزات 
متنوع است
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موسسه فرهنگی مطالعات و ، ترجمه حقیق و تالیف کمیسیون تدوین استراتژي امنیت ملی امریکا، ت21استراتژي امنیت ملی آمریکا در قرن ]1[
1383ن،تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهرا

1388نژاد، انتشارات فرا، آفرینی، آلوین تافلر و هیدي تافلر، ترجمه دکتر عبدالرضا رضاییانقالب در ثروت]2[

1383]تولید ثروت، لستر کارل تارو، ترجمه آزاده بیداربخت، نشر هرمس، 3[
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