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در هزاره سوم دانش و خالقيت به مهمترين مولفه هاي راهبر حوزه هاي مختلف و بخصوص اقتصاد تبديل شده اند. بر همين اساس،  مقاله – چکيده

يافته هاي تحقيق نشان دهنده آن  و جوي تبيين مفهوم اقتصاد خالق و اقتصاد دانش محور است. تحليلي در جست–حاضر با استفاده از روش توصيفي 

صاد است كه در حقيقت برندگان رقابت در بازارهاي جهاني متعلق به نهادها و شركت هايي است كه به دانش و خالقيت روزافزون مجهز هستند.  اقت

ت كه بوسيله توليد، توزيع و مصرف دانش راهبري مي گردد. ريچارد فلوريدا اقتصاد دانش محور را بر دانش محور تجلي غالب و معاصر سرمايه داري اس

تعريف نموده است. در اين ديدگاه طبقه خالق طاليه داران مرحله اي جديد در سرمايه داري هستند؛ طبقه خالق كساني هستند كه « خالقيت»حسب 

 اي نوين، فناوري جديد و محتواي خالقانه بديع مي باشد.عملکرد اقتصادي اصلي آنها آفرينش ايده ه

 .خالقیت، دانش، اقتصاد دانش محور، ، اقتصاد خالق -كلید واژه

 مقدمه -1

در دهه هاي اخیر، جهان به طور شتابان به سمت نظم اطالعات جهانی حركت كرده و بواسطه رشد فناوري و اقتصاد دانش شكل گرفته 

طبیعی و  در هزاره سوم، دانش و خالقیت جایگزین منابع.(Castells, 2000; Slabbert, 2006; Metaxiotis et al., 2010)است

ترین عوامل مؤثر بر اند وسرمایه انسانی یا خالق به عمدهكارایی نیروي كار فیزیكی به عنوان منبع ایجاد ثروت و رشد اقتصادي شده

ترین عامل رشد، مشتمل بر یكپارچگی در اقتصادي نیست كه حاوي تعداد زیادي از عمده»اند. به گفته پائول رابرت تولید تبدیل شده

به نقل از مشكینی و «)اشد، بلكه یكپارچكی در اقتصادي است كه دربرگیرنده میزان بسیار باالیی از سرمایه انسانی و خالق استافراد ب

سال اخیر به موضوع جذابی براي سیاست  51(. به تبع این وضعیت، مفهوم اقتصاد خالق و دانش محور بخصوص طی 5333همكاران، 

در عصر دانش اقتصادهاي دانش محور، شكوفایی و رشد را .(Comunian&Faggian,2011:3)استگذاران و دانشگاهیان تبدیل شده 

 .(Yigitcanlar,2011:53)از طریق توسعه نقاط قوت رقابتی در بخش هاي دانش و فناوري مبنا انتقال می دهند
در كل جهان هستیم كه بر خالقیت  در مجموع، در طول دو دهه گذشته شاهد ظهور و تكثر دستور كارهاي سیاست عمومی و پژوهشی

به عنوان یک ابزار جدید و قدرتمند براي تحریک نوسازي اقتصادي، طراحی و برنامه ریزي متمركز شده است.  بخصوص مفهوم اقتصااد  

اند شارای   خالق پیشنهاد می كند كه افراد با استعداد كلید رشد اقتصادي هستند و شهرهاي غنی از لحاظ تنوع، طراحی و میراث قادر 

اجتماعی و كالبدي براي توانمندسازي كارآفرینان محلی و تشویق صادرات جهانی در خصوص فناوري ها و ایاده هااي ناوآور باه وجاود      

آورند. سیاست گذاران و سیاست سازان عمومی و برنامه ریزان این استراتژي هاي اقتصاد خالق براي آفارینش مناابع جدیاد اشاتوال و     

بوسیله تقویت نمودن محدوده هاي هنري و فرهنگی و مكان هاي خوشه هاي خاالق را پذیرفتاه اناد. همنناین بار      بهبود سطح درآمد 

تقویت زیرساخت هاي اساسی منابع فكري، تنوع اجتماعی و واسطه هاي فرهنگی؛ نه تنها به عناوان شایوه بهباود سارزندگی و رقابات      

 Zamudio and)ویت انسجام اجتماعی و هویات شاهروندان متمركاز شاده اناد     پذیري اقتصادي در بین شهرها بلكه به عنوان شیوه تق

Barar,2013:40).   بر همین اساس هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم اقتصادهاي دانش محور و خالق به عنوان شیوه هاي مسل  اقتصااد

آوري می كند كه نباید از سرمایه هاي خاالق  نوین می باشد؛ در واقع مقاله حاضر به سیاست گذاران و سیاست سازان و برنامه ریزان یاد

و اندیشمند و همینطور دارایی هاي ناملموس براي رشد و توسعه اقتصادي غفلت كرد. بخصوص اقتصاد خاالق كاامال باا اقتصااد داناش      

ادهاي محور منطبق است چرا كه هینگاه مشمول تحریم ها نخواهد شد و بار ظرفیات هاا و توانمنادي هااي درونای از جملاه اساتعد        

 درخشان و خالق، صنایع بومی بخصوص هنرهاي دستی، ظرفیت ها و پتانسیل هاي تمدن كهن و گردشگري متكی می باشد.

 تبیین مفهوم اقتصاد دانش محور و اقتصاد خالق در هزاره سوم
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 روش تهيه مقاله -2

تحلیلی است و هدف از آن تبیین مفهوم اقتصاد خالق و دانش محور در اقتصاد هزاره سوم می باشد. در این -روش پژوهش حاضر توصیفی

كه از منابع التین معتبر مفهوم و اركان مفاهیم مذكور و اهمیت آنها براي اقتصاد استخراج گردد. عمده ترین  راستا سعی شده است

متوییرهاي تحقیق حاضر مشتمل بر نقش دانش در اقتصاد،  مفهوم و اركان اقتصاد دانش محور، مفهوم اقتصاد خالق و نسبت هاي آن از 

می باشد.بر همین مبنا 1و طبقه خالق  4،  خوشه هاي خالق3ه ها یا برزن هاي فرهنگی، محدود2، شهرهاي خالق5جمله صنایع خالق

 عمده ترین سواالن پژوهش حاضر عبارتند از:

 اقتصاد دانش محور چه جایگاهی در اقتصاد هزاره سوم دارد و مهمترین اركان آن كدامند؟ 

 اقتصاد خالق چیست و داراي چه نسبت ها و مفاهیمی است؟ 

 در اقتصادنقش دانش  -3
تعدادي از اندیشمندان و شارحان استدالل كرده اند كه لبه پیشرو اقتصاد در كشورهاي در حال توسعه   در طول چند دهه گذشته،

 5311بوسیله فناوري هاي مبتنی بر تولید و انتشار دانش و اطالعات راهبري شده است. این فناوري هاي نوین )كه در اواخر دهه 

به طور نترنتیو ا لیمیاا تكثیر رایانه هاي شخصی گسترش یافته اند و پس از آن بواسطه استفاده گسترده از نمایان شده اند، ب

اقتصاد .(Powell& Snellman,2004:199)پتانسیل زیادي براي بازسازي ماهیت كار و اقتصاد دارند  چشمگیري افزایش یافته اند(

فعالیت هاي دانش مبنا تعریف شده كه به سرعت شتابان پیشرفت هاي علمی و فناورانه دانش محور به عنوان تولید و خدمات مبتنی بر 

كمک می كنند. مولفه هاي كلیدي اقتصاد دانش مشتمل بر اتكاي بیشتر به دارایی هاي عقالیی نسبت به ورودي هاي فیزیكی یا منابع 

ي از فرآیند تولید)از آزمایشگاه هاي تحقیق و توسعه، كف طبیعی به موازات تالش براي یكپارچه نمودن پیشرفت ها در هر مرحله ا

كارخانه ها و ارایه به مشتریان( هستند. این توییرات در سهم نسبتا روزافزون تولید ناخالص داخلی منعكس می شود كه مربوط به 

دارایی ( 5333)6وارتبه باور است .(Powell& Snellman,2004:201;Abramovitz& David 1996)می باشد« ناملموس»سرمایه 

دارایی ها یا مود خام دانایی همان دانش ، اطالعات ، امكانات دانایی محور ، تجارب كاري، سوابق »هاي دانایی هاي محور مشتمل بر

«. هاي تجاري ودر كل هر آن چیزیست كه می تواند در جهت ایجاد سرمایه و كسب درآمد وسود مورد استفاده قرار گیرد ونام

سرمایه هاي نا محسوس شامل اطالعات ساختار یافته، دانش ، ایده »نیز اینمفهوم را به این صورت تعریف نموده است: ( 2111)7مالهوترا

ارائه 3تعبیر جالبی براي دارایی هاي پنهان 5338در سال 8بوسیوت. «ها و نظرات جدید، نو آوري ها و خالقیت در سازمان می باشد

در اقتصاد انرژي محور دانش و اطالعات نقش مهمی ایفا می كنند اما »:شنی در اقتصاد بیان می نمایدنموده است كه نقش آن را به رو
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تبدیل یک كاال به شكل نهائی دخالت نمی كند. عملكرد 51این نقش در واقع یكنوع پشتیبانی است و به طور مستقیم در تراكش

نزدیک شدن به شكل مطلوب و مورد نیاز مشتري هدایت و توصیف  اطالعات به این صورت است كه اجزاء تراكش را در جهت توییر و

 .(5334)اشتري و پرهیز،«می نماید. به واقع آن خودش یک جزء اساسی از توییر است
دارند و همننین چگونه آنها  در تحلیل نقش دانش در اقتصاد، باید درك كنیم كه انواع محتلف دانش در چه شیوه اي با همدیگر تعامل

به اقتصاد اشاره دارند. در نظریه هاي جدید رشد، دانش نه به فناوري محدود شده و نه به فاكتور هاي بیرونی. بر عكس، داناش باه ایاده    

ساتفاده  با ا5مدیریتیپاسخ می دهد. شكل شماره و  یاسیس ،یحقوق ،یاجتماع يها نهیزمها و مهارت هاي جدید در فناوري و همننین 

نشان می دهد چگونه دانش می تواند به عنوان یاک مقولاه درونازا بوسایله نشاان دادن برخای       ( 5336)55نلسون و رومراز واژه شناسی 

 .(Pedersen,2008:17)درك شود و انواع مختلف دانش اءیاشارتباطات بین 
 

 
 افزار( در نظريه هاي رشد اقتصادي جديد: تعامالت بين دانش)نرم افزار و زيست افزار( و اشياء)سخت 1شکل شماره 

Source: Pedersen,2008:18 
خاطر نشان می شود بین ایده ها و مهارت ها وابستگی متقابلی وجود دارد. بدون مهارت ها، ایده ها بی رب  هستند و بدون ایده ها، 

پل از تولید ایده ها به »( تاكید كرده اند 2115)52هیتورو  كویكنك پیشرفته وجود ندارد. همان طوري كه  و دیجد يمهارت هانیازي به 

استفاده روزافزون از ایده از طریق انتشار به ظهور مهارت هاي «. ایجاد شده است دیجد يمهارت ها دیتولاستفاده از ایده ها بوسیله 

 دهیبهبود و گسترش ا هاكه هدف آنجدید براي بكارگیري ایده منجر خواهد شد. همننین ایده هاي جدیدي را پرورش خواهد داد 
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 53است كه این موضوع دوباره موجب نیاز به مهارت هاي توسعه یافته تر می گردد. این امر به ایجاد چرخه خود تقویت كننده لیاص

 .(Pedersen,2008:17)(2منتهی می شود كه باعث انباشت دانش می گردد)شكل شماره 

 

 
 ه به انباشت دانش منتهي مي گردد.: چرخه يادگيري خود تقويت كننده ك2شکل شماره 

Source: Pedersen,2008:18 
 

 مفهوم و اركان اقتصاد دانش محور  -4

اقتصاد جهانی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش توییر یافته است؛ به این معنا كه مزیت رقاابتی ساازمان هاا بار مبنااي تواناایی بهاره        

روزافزون دانش به عنوان یک منبع اقتصادي از دیدگاه هاي مختلف بررسی شاده و باه   برداري از منابع دانش استوار شده است. اهمیت 

داللت هاي نسبتا مختلفی منجر شده است، و هر یک از آنها بر جنبه هاي خاصی از این پدیده تاكید نموده اند. از جمله ایان جنباه هاا    

و « اقتصااد نااملموس  »، «اقتصااد یاادگیري  »، «جامعه یادگیري» ،«اقتصاد اطالعاتی»، «جامعه اطالعاتی»، «جامعه دانشی»می توان به 

اقتصاد دانش محور اهمیت زیادي به انتشاار و اساتفاده از اطالعاات و    . (Gorji&Alipourian, 2011:45)اشاره نمود« اقتصاد خالق»

بیش از هر زمان دیگري به  ،یک كلها و اقتصادهاي ملی به عنوان  شركت تیعوامل موثر بر موفقهمننین دانش و ایجاد آن داده است.
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متكی است. دانش و شایستگی راهبردي به طور متقابلی توسعه یافته اند و در چارچوب و استفاده از دانش  يجمع آوركارآمدي آنها در 

اب نار   زیرگروه ها و شبكه ها به اشتراك گذاشته می شوند. اقتصاد به سلسله مراتبی از شبكه هاا تبادیل مای شاود كاه بوسایله شات       

توییرات و نر  یادگیري راهبري می شوند. آننه ایجاد می شود، جامعه شبكه اي نام دارد كه در آن توانایی براي دسترسای و پیوساتن   

 .(David &Foray, 1995)ها را تعیین می كند افراد و شركت يو اقتصاد یاجتماعبه رواب  فشرده دانش و یادگیري، جایگاه 
فاكتور اصلی مزیت رقابتی عصر حاضر تبدیل شده است. گذار به اقتصاد دانش محور درباره افزایش مقیاس دانش اقتصاد دانش محور به 

به عنوان عامل تولید می باشد. دانش یک فاكتور جدید تولید نیست، اما اهمیت نسبی دانش نسبت به زماین، كاار و سارمایه، باه طاور      

در واقع اقتصادهاي مدرن از استفاده فشارده  . (Gorji&Alipourian, 2011:45)تاساسی در طول چند دهه گذشته افزایش یافته اس

از منابع خام به استفاده فشرده از دانش توییر جهت داده است. اقتصاد دانش محور بر اساس تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطالعات 

آنها نسبت به مكانیزاسیون براي افزایش رقابت پذیري فعالیات   تعریف شده است. در این مدل اقتصادي، مردم و ایده ها و آفرینش هاي

هاي تولید از اهمیت بیشتري برخوردار هستند. به سخن بهتر، دانش به عنوان راهبر توییرات اقتصادي منتهای باه فرآینادهاي توساعه     

نمایاان شاده    54«ی ناوآوري مادل خطا  »مشخصه شبكه اي اقتصاد داناش بنیاان باا توییار     . (Serra,2015:9)اقتصادي دیده می شود

(.نظریه سنتی بر این باور است كه نوآوري فرایندي از كشف است كه از طریق توالی خطی و ثابت مراحل دنبال می 3است)شكل شماره 

و  دیا مراحال توساعه محصاول، تول   آغاز مای گاردد، باه طاور متاوالی از راه      دیا جد یعلما  قاات یتحقشود. در این دیادگاه، ناوآوري باا    

پایان می یابد. هم اكنون مشخص شده است كاه    دیو خدماتجد ندهایفرآ ،محصوالتپیشرفت می كند و با فروش موفقیت آمیز یابیبازار

استخراج نمود. ناوآوري مای   بازار يازهایشناخت نایده هاي نوآوري را می توان از بسیاري از منابع از جمله قابلیت هاي تولیدي جدید و 

و اساتفاده از   دیا جد يبازارها رايب يورافن يكاربرد يبرنامه هاتواند شكل هاي زیادي مشتمل بر پیشرفت تدریجی محصوالت موجود، 

ن ینیست. نوآوري به ارتباطات قابل توجهی میان بازیگراروند كامال خط نیو اداشته باشد موجود هايخدمت به بازارجهت دیجد فناوري

مهندسای، توساعه كااال و     علوم، نیب هايبازخوردو همننین   (و مصرف كنندگان یها، موسسات دانشگاه شگاهیشركت ها، آزمامختلف)

 .(Pedersen,2008:14)ی نیاز داردابیو بازار دیتول
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 : مدل هاي نوآوري3شکل شماره 

Source: OECD, 1996:15 
رژیم هاي نهادي و انگیزشی اقتصادي ( »5محور معرفی شده است كه عبارتند از:  به طور كلی چهار ركن اساسی براي اقتصاد دانش

جمعیت خالق ( »2كه بسته هاي تشویقی براي استفاده كارآمد از دانش جدید و موجود و شكوفایی كارآفرینی فراهم می سازد. « سالم

كه می « ساختار اطالعاتی پویا( »3از آن استفاده كند.  كه می تواند دانش ایجاد كند، به اشتراك بگذارد و به خوبی« و تحصیل كرده

سیستم نوآوري كارآمد شركت ها، مراكز تحقیقاتی، دانشگاه ها، اتاق ( »4تواند ارتباط كارآمد، انتشار و پردازش اطالعات را تسهیل كند. 

پیدا كنند، آن را با نیازهاي محلی شبیه كه می توانند به حجم عظیم دانش درحال رشد جهانی دسترسی « هاي فكر و سایر سازمان ها

به طور كامل محتواي هر یک از  4شكل شماره .(Pedersen,2008:14)سازي و انطباق دهند و فناوري هاي جدیدي را ایجاد كنند

 اركان اقتصاد دانش محور را نشان داده است.
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 : اركان چهار گانه اقتصاد دانش محور4شکل شماره 

Source: Pedersen,2008:15 
 

 مفهوم اقتصاد خالق و نسبت هاي آن -5

 

خالقیت، نوآوري و دانش به پیشران هاي اصلی توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مكانی شده اند. در این زمینه مفاهیم متعددي از 

 Selada et)خوشه هاي خالقو طبقه خالقنمایان شده اند  ،محدوده ها یا برزن هاي فرهنگی ،شهرهاي خالق، جمله صنایع خالق

al.,2011:79). خالقیت به عنوان توانایی به وجود آوردن چیزي جدید)خواه یک موضوع هنري یا شكلی باشد(، ارایه راه حلی براي

ست می آید كه از قبل وجود مشكالت، آفرینش روش و اختراع تعریف شده است. ایجاد یک اثر هنري، از تركیب جدید المان هایی به د
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داشته است. این مفهوم در صورتی كه براي تولید صنایع دستی كاربرد داشته باشد، شامل شكل گیري مجدد از المان هایی مانند 

 میراث فرهنگی، سنت، مهارت ها و مواد اولیه خواهد بود كه از قبل موجود بوده است.  خالقیت به عنوان ابزاري براي نواوري و رشد

اقتصادي توس  دانشگاهیان، صاحبان كسب و كارها و دولت ها در حال ترویج می باشد. در حال حاضر كالج هاي مدیریتی خالقیت را 

به عنوان یک واحد درسی در برنامه هاي منظم معرفی می نمایند و تحقیقات گسترده اي در خصوص این موضوع انجام گرفته 

خالقیت پدیده پینیده با ابعاد مختلف است و هیچ تعریف ساده اي بیر دیگر می توان گفت به تع .(United Nation,2007:13)است

فرآیند تولیدي چیزي كه هم اصیل »وجود ندارد كه معنی دقیق آن را پوشش دهد.  تعریف خالقیت از نظر روانشناسی عبارت است از 

ه طور روزافزونی به مولفه هاي ارزشمندي در اقتصادهاي صنایع خالق ب.  (Costa & Correia,2014:8) «و هم ارزشمند می باشد

تبدیل شده اند. تصور می شود آنها باالتر از میانگین رشد و ایجاد شول عمل نموده اند و همننین 51دانش محور پساصنعتی مدرن

شماري از دولت هاي حامل هاي هویت فرهنگی هستند كه نقش مهمی در پرورش تنوع فرهنگی ایفا می كنند. در طول دهه گذشته، 

سراسر جهان این واقعیت را درك نموده اند و شروع به توسعه سیاست گذاري هاي خاصی براي ترویج این صنایع كرده اند. این جریان 

به حجم فزاینده اي از تحلیل، آمار و ترسیم نقشه تجربیات در خصوص رابطه بین فرهنگ، صنایع خالق و توسعه اقتصادي منجر شده 

ا هدف اینكه به سازمان هاي این كشورها داده هاي خامی داده شود كه براي سیاست گذاري الزم دارند. با وجود این، بخش است؛ ب

 Dervojeda et)مذكور به طور ضعیفی درك شده و الزم است بسیاري از دولت ها در خصوص پتانسیل هاي آن متقاعد گردند

al,2013:20). 
محدوده هاي صنعتی در اواخر سده ( در خصوص 5353)56هایی است كه به پژوهش آلفرد مارشال نگرش صنایع خالق مبتنی بر خوشه

پیگیري شده (5338) 53و پورتر(، 5331) 58(، بكاتینی5377) 57نوزدهم بر می گردد؛ چناننه توس  پژوهشگران دیگر از جمله بگناسكو

نقش شركت ها و سیستم هاي شركت ها و متمركز می گردد و است. این مدل بر صنایع خالق به عنوان مولد نوآوري و توسعه مكانی 

مطرح گردید و اولین بار  5331اصطالح صنایع خالق به طور جدي در اواس  دهه . (Selada et al.,2011:81)موسات مالی تاكید دارد

عماري، بازار هنر و عتیقه جات، . چنان چه حوزه گسترده اي مشتمل بر تبلیوات، مدر سطح ملی توس  دولت بریتانیا به كار گرفته شد

صنایع دستی، طراحی، طراحان مد، فیلم و ویدئو، نرم افزارهاي تعاملی در زمان فراغت، موسیقی، هنرهاي نمایشی، تازه هاي نشر، 

آن »به صنایع خالق  .(BOP Consulting,2010:15-16)خدمات كامپیوتري و نرم افزاري، تلویزیون و رادیو و غیره را در بر می گیرد

دسته از صنایع اطالق می شود كه منشاء آنها برگرفته از استعداد، مهارت و خالقیت هاي فردي می باشد و از طریق ایجاد و بهره 

گزارش سبز در »همینطور  .(DCMS,2016:3)«برداري از دارایی هاي فكري و عقالیی، پتانسیل باالیی در ایجاد شول و ثروت را دارند

(، صنایع خالق را به عنوان آن دسته از كاالها و خدمات در حال تولید 2151) 21«انسیل صنایع فرهنگی و خالقخصوص رمزگشایی پت

و توزیع تعریف نموده كه داراي هدف، كاربرد و ویژگی خاصی باشد. افزون بر این، صنایع خالق آنهایی هستند كه از فرهنگ به عنوان 
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آنها عمدتا عملكردي است. در حقیقت آنها معماري، طراحی  22گی هستند، گرچه خروجیاستفاده می كنند و داراي بعد فرهن 25ورودي

صنایع خالق مشتمل بر مجموعه اي از صنایع دانش محور  (،2151و  2118آنكتاد)و تبلیوات را با هم تركیب می سازند. از دیدگاه 

انه، اهداف بازاري و ارزش اقتصادي تولید می كنند. هستند كه كاالهاي عینی و خدمات هنري و فكري غیرعینی را با محتواي خالق

 صنایع خالق متشكل از صنایع (.14:5333)اشتري و مهدنژاد، صنایع خالق در تقاطع هنر، فرهنگ، تجارت و فناوري قرار گرفته اند

ا فرآیندهاي گسترده تر و سایر مرتب  با آفرینش، تولید یا توزیع كاالها و خدمات خالق و همننین یكپارچه سازي المان هاي خالقانه ب

بخش هاي می باشد. گاهی اوقات صنایع خالق به صنایع فرهنگی نیز اطالق می شوند، اما این دو نه مترادف هم اند و نه با همدیگر 

شود  صنایع فرهنگی به صنایعی اطالق می» 23قابل مبادله هستند. به اعتقاد سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد یا یونسكو

به طور معمول «. كه آفرینش، تولید و تجاري سازي محتواهاي خالقانه را با هم تركیب می سازند كه ماهیتا فرهنگی و ناملموس هستند

محتویات توس  كپی رایت محافظت می شوند و می توانند به شكل یک كاال یا خدمات پنداشته شوند. به طور كلی صنایع فرهنگی 

انه اي، تولیدات سمعی و بصري، عكاسی و سینمایی و همننین صنایع دستی و طراحی می باشد. اصطالح شامل چاپ، نشر و چندرس

صنایع خالق طیف گسترده تري از فعالیت ها را پوشش می دهد كه شامل صنایع فرهنگی و همننین تولیدات هنري یا فرهنگی است، 

 .(Dervojeda et al,2013:13)یا زنده باشدچنان چه به عنوان یک واحد فردي و منحصر به فرد تولید شده 

( اقتصاد خالق یک مفهوم در حال شكوفا و مبتنی بر 2118) 24به اعتقاد كنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه و تجارت)آنكتاد(

 دارایی هاي خالقی است كه پتانسیل ایجاد رشد و توسعه اقتصادي دارند:

 درآمدهاي صادراتی را به بار آورد، در حالی كه دربرگیرندگی اجتماعی، تنوع  اقتصاد خالق می تواند ایجاد درآمد و شول و

 فرهنگی و توسعه انسانی را ترویج می دهد. 

  شامل آن دسته از جنبه هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي می شود كه با فناوري، دارایی هاي فكري و اهداف گردشگري

 تعامل دارند.

 الیت هاي اقتصادي دانش محور با بعد توسعه و پیوندهاي عرضی در سطوح خرد و كالن با اقتصاد خالق، مجموعه اي از فع

 كل اقتصاد است.

 می  26و اقدامات بین وزارتی 21همننین یک گزینه توسعه عملی براي نوآوري، واكنش هاي سیاست گذاري چند رشته اي

 باشد.

 در قلب و كانون اقتصاد خالق، صنایع خالق قرار دارند(CNSLC,2012:5-6). 

 

گذر از ایده ها و اظهار خالقیت به تولیدات ارزشمند تجاري است. اقتصاد خالق به   ، دوره فراصنعتی و اقتصاد خالق،27از دیدگاه هاوكینز

وسیله مجموعه اي از صنایع كه تولید كننده و داد و ستد كننده دارایی هاي فكري هستند، مثل صنایع كپی رایت، صنایع انحصاري، 
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راحی تعریف می شوند. صنایع خالق شامل تحقیق و توسعه، نشر، نرم افزار، تلویزیون، طراحی، صنایع داراي عالمت تجاري و صنایع ط

موسیقی، فیلم، اسباب بازي ها و بازي ها، تبلیوات، معماري، هنرهاي تجسمی، مشاغل، بازي هاي ویدیوئی، مد و هنر می باشد. 

قتصاد الزم است؛ چرا كه برخالف نظریه اقتصاد مدرن با منابع همننین پیشنهاد می كند كه راه جدیدي براي رشد صنایع این نوع ا

محدود و قیمت رقابتی، اقتصاد خالق بر منابع نامحدود ایده ها متكی می باشد. مدل هاوكینز براي واكنش هاي خالق به این توییر بر 

یه ها براي موفقیت اقتصادي استوار خصیصه هاي انسانی ایده ها، استعداد و یادگیري بیش از تمركز سنتی بر داده ها و سرما

(. بخش هاي اقتصاد خالق از قبیل موسیقی، رسانه جدید، طراحی، نمایش و بیان ادبی به طور 4:5332است)قربانی و همكاران، 

  .(Landry,2010:4)روزافزونی در چارچوب اقتصادهاي شهري اهمیت روزافزونی پیدا كرده اند
براي نوسازي شهري، سه مبحث اصلی وجود دارد. نخست، به نظر می رسد چنین رویكردهایی « رافرهنگ گ»از نظر منطق رویكردهاي 

به تنوع اقتصادي، ایجاد اشتوال، خالقیت و نوآوري روزافزون منجر گردد؛ عالوه بر اینكه صنایع فرهنگی به احتمال زیاد نیروهاي با 

از طریق بهبود تصویر كمک « بازاریابی مكان»چنین رویكردهایی می توانند به مهارت باال و با دستمزد باال را به كار می گیرند. دوم، 

كنند. سوم، آنها می توانند انسجام اجتماعی روزافزون و بهبود كیفیت زندگی را ترویج دهند. به عنوان نتیجه، خوشه هاي فرهنگی 

ند، جایی كه حجم عظیمی از فعالیت هاي فرهنگی فضایی در بسیاري از شهرها تشویق شده است، و برزن هاي فرهنگی طراحی شده ا

( بیان داشته اند برزن 2111) 28و مگینمحور به عنوان ارایه مبنایی براي نتایج قابل پیشبینی توسعه پایدار دیده می شود. وانسبوروگ 

امكانات فرهنگی در مقایسه فرهنگی به عنوان یک منطقه مشخص و محدود از لحاظ مكانی تعریف می گردد كه شامل تمركز باالیی از 

كتابخانه ها، با مناطق دیگر می باشد؛ گرچه چنین منطقه هایی ممكن است شامل كاربري هایی از جمله مناطق بازي كودكان، 

فضاهاي باز و مكان هاي غیررسمی گذران اوقات فراغت گردند. طراحی چنین برزن هاي فرهنگی، تمركز بیشتر كاربري هاي فرهنگی 

می نماید، و ممكن است به طور گسترده اي به كاربري هاي مصرفی از قبیل گردشگري و سرگرمی، كاربري هاي تولیدي و  را تشویق

یا تركیبی از این دو متمایل شود. به طور كلی در خصوص شرای  اساسی در ارتباط با محدوده ها یا برزن هاي فرهنگی مجادله هاي 

( پیشنهاد نموده اند كه ویژگی هاي كلیدي چنین برزن هایی تا حدودي 2111وگ و مگین)جدي وجود دارد. به طور مثال، وانسبور

می باشد. همننین مونت نظیر مركزیت در شهر و میزان باالي كاربري هاي تركیبی 23مربوط به فاكتورهاي فیزیكی محور

نظیر كمک به هویت محلی تاكید نموده  ( بر مشخصه هاي كالبدي برزن هاي فرهنگی بالقوه به همره سایر جنبه ها2113)31گومري

 .(McCarthy,2005:1-2)است
 : جايگاه ويژگي هاي محدوده هاي فرهنگي1جدول شماره 

 تنوع كاربري هاي اراضی اولیه و ثانویه؛  فعالیت

 وسعت و تنوع رویدادها و حوزه هاي فرهنگی؛ 

 وجود اقتصاد عصرانه از جمله فرهنگ كافه؛ 

 چک، از جمله كسب و كار خالق؛قدرت اقتصادي شركت هاي كو 

                                                                                                                                                                                                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
27John Howkins 
28Wansborough&Mageean 
29Physically-oriented  factors 
30Montgomery 
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 .دسترسی به ارائه دهندگان آموزش 

 مورفولوژي شهري ریز دانه؛  فرم كالبدي

 تنوع و انطباق پذیري موجودي ساختمان ها؛ 

 نفوذپذیري خیابان ها؛ 

 خوانایی؛ 

 مقدار و كیفیت فضاهاي عمومی؛ 

 .نماهاي بیرونی فعال 

 فضاهاي اجتماع و نشست هاي با ارزش؛  معنی

  تاریخ و پیشرفت؛حس 

 تصویر و هویت منطقه اي؛ 

 توانایی دانش؛ 

 .قدردانی طراحی و سبک 

Source: Montgomery,2003:295 

 

در ادبیات بین المللی به رسمیت شناخته شده كه به طور مستمر خالقیت بوسیله انباشت و تمركز شركت ها و موسسات مشخص می 

گردد، چنان چه صنایع خالق به صورت همگن و یكنواخت در قلمروها توزیع نمی شوند، بلكه آنها در فضا به شكل متمركز عینیت می 

ایش دارند به صورت خوشه اي در شهرها رخساره نمایند و در شكل مجموعه زیادي از حرفه ها و یابند. در حقیقت، صنایع خالق گر

بخش هاي اقتصادي تجمع می یابند. با وجود این فرآیند خوشه اي شدن صنایع خالق و همننین دالیل تمركز و انباشت آنها در 

مرتب  نمایان می شود: چرا صنایع خالق خوشه اي  محی  هاي شهري و مادر شهري مشخص نیست و در اینجا یک سوال پژوهشی

خوشه اي شدن صنایع خالق مطرح شده است: موقوفات به عنوان عوامل تعیین كننده می شوند؟. در ادبیات نظري پنج فرضیه 

 Lazzeretti)فلوریدافرهنگی تاریخی و نزدیكی به قدرت سیاسی، اقتصادهاي انباشت، تنوع مرتب ، تمركز سرمایه انسانی و طبقه خالق 

et al.,2009:1).  خوشه هاي خالق اغلب از طریق ایجاد محدوده هاي دانش بر مبناي ایده خوشه بندي در خ  مقدم استراتژي هاي

( بر می 5338بازاریابی و بازساخت شهري هستند. مهمترین تعریف در خصوص خوشه هاي خالق در جورافیاي اقتصادي به پورتر )

انباشت جورافیایی شركت هاي در هم تنیده، كارپردازان تخصصی، ارائه دهندگان خدمات، نهادها و موسسات مرتب   تمركز و»گردد: 

تحقیقات در موضوع خوشه بندي نشان می دهد كه خوشه اي شدن داراي شماري از منافع و مزایا از قبیل كمک «. در صنایع مربوطه

ت ها و موسسات جدید، رشد، سودآوري، رشد اشتوال، نوآوري و رقابت پذیري مثبت به خالقیت، بهره وري باالتر، تشكیل شرك

از جمله مهمترین خوشه هاي دانش بنیان و خالقیت می توان .  (Durmaz et al,2010:200)روزافزون براي موسسات و مناطق می باشد

، كریدور علم و 33هند، كریدور فناوري برتر فلوریدا در 32در كالیفرنیا، كریدور ابر چند رسانه اي مالزي،بنگلور35بهخوشه سیلیكون والی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
31SilliconVally 
32Bangalore 
33Florida High Tech corridor 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 (NCCE2017)5331اسفند ماه  3ی واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالم اقتصاد خالق یمل شیهمااولین 
1 st National Conference Creative Economy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Page 52   تبیین مفهوم اقتصاد دانش محور و اقتصاد خالق در هزاره سوم

 

دركره یا  33،اینكهون 38در ایرلند، هیسننائو در تایوان 37در انگستان، نیو برونسویک36و ام چهار 31كریدور فناوري تلفورد 34فناوري اهایو

 .(11:5334)اشتري و پرهیز،در سنگاپور اشاره نمود 41اس اس پی

است كه مشتمل بر  «العاده خالقهستة فوق»شود. گروه اول متشكل از به دو گروه ازمردم تقسیم میبه اعتقاد فلوریدا، طبقة خالق 

ها، طراحان و نویسان، هنرمندان، بازیگران، هنرپیشهدانشگاهی، شاعران، رمان استادانطیف وسیعی از جمله دانشمندان، مهندسان، 

هاي فرهنگی، گروه مشاوران، پژوهشگران، تحلیلگران و سایر نخبگان است. شخصیتمعماران، نویسندگان آثار غیر داستانی، ویراستاران، 

هاي مدرن، خدمات مالی، خدمات محور نظیر بخشهاي خالق است كه در طیف وسیعی از صنایع دانشايگروه دوم شامل حرفه

-هاي جدیدي را پدید میول اشكال یا طراحیكنند. فلوریدا اظهار داشته است كه گروه ابهداشتی و حقوقی و مدیریت تجاري كار می

)اشتري و نهایت مفیدند، درحالی كه گروه دومی در حل كردن مسائل خالق درگیر هستندآورند كه به سرعت قابل انتقال و بی

ع حرفه هاي درصد نیروي كاري كه در انوا»( چنین به تعریف طبقه خالق پرداخته اند 2117) 45تیناگلی و همكاران .(42:5335مهدنژاد،

 .(Nuur and Laestadius,2009:6 )«خالق و مفهومی مدیران، دانشمندان، معماران، مهندسان، هنرمندان و كارآفرینان مشوول هستند
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
34Technology and science Ohio corridor 
35TelfordTechnology corridor 
36M 4 
37New Brunswick 
38Hsinchu science -based industrial park Taiwan 
39Incheon 
40SSP (Singapore Science Park, Singapore) 

41Tinagli et al. 
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 : چارچوب مدل كسب و كارهاي خالق5شکل شماره
Source: BOP Consulting,2010:41 

 يريگ جهينت -6

تحلیل اطالعات، ذخیره سازي و انتقال، توسعه و گسترش فناوري هاي نوین، دیجیتال و دانش كدبندي شده، افزایش جهانی سازي، افزایش 

همه جا گستر، ارتقاي مهارت هاي الزم براي عملیاتی نمودن ایده ها، افزایش اختراعات و ابداعات، تشدید رقابت پذیري در سطح جهانی و 

ي گسترش بنیان هاي اقتصاد مبتنی بر دانش و خالقیت را فراهم نموده اند. مهمترین بستر مورد نیاز رشد سرانه ناخالص داخلی، زمینه ها

براي موفقیت اقتصاد خالق و دانش بنیان، شكل گیري و تقویت زیرساخت هاي دانش و خالقیت در اجتماعات و جوامع می باشد. در اقتصاد 

اصلی رشد، توسعه و پیشرفت شناخته می شوند. افزون بر این اندیشمندان و صاحب دانش محور، دانش و علم و فناوري به عنوان محرك 

اقتصاد خالق،  درآمد صحه گذاشته اند.چنان چه به گفته هاوكینز،اهمیت صنایع خالق به عنوان خالق و زاینده شول، ثروت و نظران بر 

ر این اقتصاد، اكثریت مردم بیشتر وقتشان را صرف پیدا كردن ها هستند. د ها و خروجی هاي اصلی، ایده اقتصادي است كه در آن ورودي

 .اندیشند هاي خود براي داشتن ایده می كنند، و به ظرفیت ایده و پرورش آن می

مولفه هاي خالقیت در عصر حاضر نقش پررنگی در توسعه شهرها ایفا می نمایند و به تقویت بنیان هاي اقتصادي شهرها كمک قابل 

پس از انتشار گزارش هاي  5331به همین دلیل اقتصاد خالق به یک موضوع مهم در پژوهش هاي اقتصادي از دهه  توجهی می كنند.

ظهور »( و موفقیت كتاب فلوریدا تحت عنوان 2115و  5337توس  دپارتمان فرهنگ، رسانه ها و ورزش )« سند نقشه صنایع خالق»

ته شد صنایع خالق، طبقه خالق و عینیت جورافیایی آنها یعنی شهرهاي خالق ( تبدیل شده است. بنا بر آننه گف2112« )طبقه خالق

به بخش مهمی از اقتصاد هزاره سوم تبدیل شده اند؛ چنان چه به حق هزاره سوم را هزاره خالقیت می نامند. افزون بر این سهم این 
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گاه هاي اجرایی و شركت ها در كشور در زمینه بخش در تولید ناخالص ملی كشورها رو به تزاید است. از این رو توجه جدي دست

سیاست گذاري، برنامه ریزي و فعالیت روزافزون  به این بخش اقتصاد ضرورت دارد. چرا كه كشور و بخصوص كالنشهر ها در زمینه 

مایه گذاري و ارزش صنایع خالق از جمله گردشگري، میراث، آثار هنري و اختراعات و ابداعات و ... پتانسیل هاي باال و در خور سر

است. سند چشم انداز بیست  5414از طرف دیگر حوزه دانش محوري و خالقیت یكی از مباحث مهم در افق  افزوده چشمگیر دارند.

این سند به طور ضمنی راهبرد اصلی  3ساله كشور، اهداف و راهبردهاي بلندمدت كشور براي توسعه را به نمایش می گذارد. بند 

به یک  5414قرار داده است. به طوري كه با پیگیري این راهبرد اقتصاد ایران باید در سال « توسعه دانش بنیان»توسعه كشور را 

باید با « اقتصاد دانش بنیان»سند یاد شده حكایت از آن دارد كه ایران در راه رسیدن به  7اقتصاد دانش بنیان تبدیل شود. بند 

سال از آنها پیشی گیرد. در واقع این سند یک  21بی  و قفقاز( رقابت نماید و در مدت كشورهاي آسیاي جنوب غربی)شامل آسیاي غر

مسابقه سرعت در مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان را بین كشورهاي آسیاي غربی  و قفقاز به نمایش می گذارد كه هدف ایران 

نیان نامید. به نظر می رسد ضرورت دارد در سند حاضر كسب مقام اولی در آن است. این مسیر مسابقه را می توان توسعه دانش ب

مشخصه خالقیت به عنوان یک برگ برنده جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را پررنگ كرد. افزون بر این در عصر حاضر، 

  می یابد. خالقیت به یک پدیده شهري تبدیل شده است، و مشخصا به صورت خوشه اي در شهرهاي بزرگ و مادرشهرها متمركز
 
 ( مراجع7

 ، چاپ اول، تهران. تیسا ، انتشاراتاداره كل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران(، شهر دانش محور، زیر نظر 5334اشتري، حسن؛ پرهیز، فریاد، )

، چاپ  تیسا ، انتشاراتفرهنگی شهرداري تهراناداره كل مطالعات اجتماعی و (، 51-، طبقه خالق)نیمر  شهرشهر خالق (،5333اشتري، حسن؛ مهدنژاد، حافظ، )

 دوم، تهران. 

(، شهرهایخالق،رویكردیفرهنگیدرتوسعهشهري، مطالعاتجورافیاییمناطقخشک، سالسوم،شمارهیازدهم، 5332قربانی، رسول؛ حسین آبادي، سعید؛ طورانی، علی، )

 .5-58صص 
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