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اقتصاد داناش بنیاان نوظهاورترین الگاوی تولیاد اسات .در الگاوی تولیاد داناشبنیاان،دانش
مهمترین عامل تولید است .کتابها ،روزنامهها ،خیرها وغیره هماه روزه بار اطالعاات و داناش ماا
می افزایند .دانش امروزه از ی سو به سرعت در ابعاد گوناگون گسترش مییابد و از سوی دیگر،
با شتاب بسیار زیادی فرسوده میشود .تطییق با این شرایط امری مشکل است« .نهادهای دانشبنیاان
در طی قرون گاشته به حفظ و تسهیم دانش کم کردهاند؛ اما امروزه اهمیت دانش در توسعهی
اقتصادی بیشتر مورد توجه است .آنچه که ما امروزه میبینیم در حقیقت همان کارکرد گاشاتهی
دانش است که در مقایسه با گاشته ،مقیاس آن بزرگتر و شتاب آن بیشتر شده است .اقتصاد بیش از
گاشته ،بسیار قویتر و مستقیمتر ،ریشه در تولید ،توزیع و کاربرد دانش دارد»(.)Karahan, 2012
این تحقیق میتواند به روش های مختلفی انااام شاود اماا چاون در ایاران ،در ایان زمیناه در
مراحل اول تحقیق هستیم ،هدف از آن به عنوان گاام اول ،اساتخراد داناایی بشار در ایان زمیناه و
رسیدن به مرزهای دانش است .بنابراین روش اَسنادی ،به چند دلیل روش مناسیی برای انااام ایان
تحقیق است؛ اول این که این تحقیق به مراحل آغازین بررسی ی موضوع میپردازد(مقدمهای بر
معیارهای انتخاب )....بنابراین طییعی است که در مراحل اولیه ی تحقیق باید ابتدا باید تالش شود
تا دستاوردهای پراکنده علمی در باره آن موضوع جمعآوری شود که از اناام کار تکراری احتراز
گردد و بهترین روش برای گردآوری محصول پژوهشهای پیشین ،روش سندی است .افزون بر این
که حتی در سطح جهانی نیز این موضوع فاقد منابع تاربی و دادههای قابل توجه اسات زیارا نتاای
آن جزء اسرار تااری شرکتها و کشورهاست بنابراین آن را منتشر نمیکنند .دلیل دوم انتخاب این
روش نیز این است که بررسی میدانی و تاربی این موضوع ،ماهیتا چند رشاتهای ،بسایار زماانبار و
هزینه بر است و فراتر از حد فرصت ی مقاله میباشاد .از ایان رو ،در قالاب یا مقالاه ،بهتارین
روش ،روش سَندی است.
در این راستا ابتدا با استفاده از این روش به طور مختصر به مطالعاتی که قیال در ارتیاط با این
موضوع بودهاند اشاره میشود «ابتدا در دوره مود اول انقالب صنعتی فردری لیست 1با هوشیاری
ضرورت انتخاب صنعت پیشران را تشخیص داد و با بررسی تااری اقتصاادی کشاورهای اروپاایی
شواهد تاربی این گزینش و معیارهای آن برای این کشورها را تشریح نماود» (لیسات .)1370 ،در
عصر اقتصاد دانش بنیان نیز منطق اقتصادی همچنان که در مقاله اشاره خواهد شد ،بیانگر ضارورت
انتخاب دانش پیشران است .یکی از اولین منابعی که به این امر توجه نموده ،سند اساتراتژی امنیات

Friedrich List
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آن جا به این نکته تاکید شده که علم و دانش ،بسیار بیشتر از منابع فیزیکی ،پایه و اساس فنااوری-
های آینده را تشکیل خواهد داد و به همین نسیت ،از محدودیتهای ناشی از اساتخراد و فاراوری
مواد پرحام و خام کاسته خواهد شد .میزان رشد مطلوب و تعیین شدهی تولید ناخاالص ملای کاه
در گاشته مستلزم تولید چندین تن فوالد و بتن بود ،هماین باا تولیاد فاراوردههاای پالساتیکی و
سیلیکونی ،با مقدار کمی از آن حام ع یم قابل دساتیاابی اسات( .کمیسایون تادوین اساتراتژی
امنیت ملی امریکا .)1383،کوپلند 1و دیگران از ارزش افزودهی اقتصادی به عنوان ی روش ناو و
توانمند جهت مدیریت کردن استفاده میشود که به بنگاهها در راستای افزایش ارزش سهام متعلاق
میکند نام میبرند ( ;Copeland, Koller, & Murrin, 1994; Landesman, 1997
به سهامداران کم
2
.)Rappaport, 1986; Steward, 1991کاستل در مقالۀ خود به این نکته اشااره مایکناد کاه یکای از

زیرساخت هایی که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد ،زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتیاطاات
است .انقالب دانش بنیاان وابساتگی زیاادی باه انقاالب فنااوری اطالعاات و ارتیاطاات 3دارد؛ باه
گونهای که اغلب تصور میشود که این دو مترادف هستند(.)Castells, 1996
« نویسااندگان علماای کااه بااه نهادهااای موجااود در ایاااالت متحااده وابسااتهانااد در بخااشهااای
بیوتکنولوژی ،سالمت ،نانو تکنولوژی ،فناوری اطالعات و ارتیاطات و محیط زیست ،بیشتر فعالناد.
سهم ایاالت متحده از اختراعات ثیت شده در فناوری اطالعاات و ارتیاطاات حادود  %41بااالتر از
سهمش در دیگر موضوعات می باشد .چین ،ژاپن و کره سهم نسیتا بزرگتاری در علاوم مرباوط باه
نانوتکنولوژی و محیط زیست دارند»(.)OECD, 2013a
در آلمان تمرکز زیادی روی تکنولوژیهای محیط زیست است؛ در حالی که بیوتکنولاوژی
و علوم مربوط به سالمت و بهداشت نقش مهمی در بریتانیا ایفا میکند»(.)Ibid, 2013a
«در سالهای اخیر ،ایرلند پایههای تحقیق و توسعهی4خویش را به وسیلهی تأسیس بنیاد علوم
ایرلند و با امکانات بودجهای بیشتری تقویت کرده است .این بنیاد از گروههای تحقیقااتی داخلای،
که در فرآیندی بینالمللی انتخاب شدند ،حمایت میکند و به طاور قابال مالح اهای باه توساعه و
متنوع ساختن پایهی اقتصادی و فنای کشاور ،در رشاتههاای ساالمت و بیوتکنولاوژی کما مای
1

- Copeland
- Castells
3
-Information and Communication Technology
4
)-Research & Development (R&D
2
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ملی آمریکا در قرن  21است که درآن جا بر انتخاب دانشهای پیشران تاکیاد شاده اسات .در ایان
سند ،چشمگیرترین نوآوریهای بیست و پن سال آینده را در سه مقولهی پایه و ترکییاتی از آنها
میبینید .این سه مقوله عیار تند از :فناوری اطالعات ،فنااوری زیساتی و میکارو الکترومکانیا  .در
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بنابراین در این عصر ،انتخااب داناش پیشاران اماری ضاروری اسات .یکای از پایشنیازهاای
پیشرفت و توسعۀ کشورها ،انتخاب درست دانش پیشاران اسات .بارای هایو کشاوری امکاانپاایر
نیست که در همۀ علوم پیشتاز باشد .پس باید انتخاب کرد اما این انتخاب به آسانی صاورت نمای-
گیرد .پرسشی که در ایناا مطرح میشود این است که از من ر اقتصادی ،چه معیارهایی برای ایان
گزینش وجود دارد و دست یافتن به دانش پیشران ،چه خصوصیاتی دارد؟ در این مقاله ابتدا به بیان
ویژگی های مورد انت ار از دانش و نوآوری پرداخته مایشاود و سا س دالیال ضارورت انتخااب
دانش پیشران و معیارهای دست یافتن به آن ،بیان میشود.
 -2تعریف واژگان کلیدی
 1-2دانش

از من ر اقتصاد دانشبنیان ،دانش مهم ترین عامل تولید است و نقش آن در رشاد و توساعهی
اقتصادی و همچنین خلق ارزش افزوده ،بیش از دیگر عوامل تولید است« .در اقتصاد جدیاد ،نقاش
و اهمیت دانش بارای فعالیات هاای اقتصاادی اساساا تغییار یافتاه اسات .در نیماه دوم دهاهی 1990
میالدی ،جایگاه یکتای دانش در اقتصاد مدرن به شکل فزایندهای آشکار شد .نقش و اهمیت دانش
برای فعالیتهای اقتصادی اساسا تغییر میکند و این مورد برای اثیات این ادعا که جهان باه سامت
اقتصاد میتنی بر دانش حرکت میکند ،بسیار مهم است»(.)Cowan & van de Paal, 2000
دراکر 1اشاره میکند که «امروزه دانش عامل تولیدی است که هم سرمایه و هم نیروی کار را

2

از میدان خارد میکند»( .)Drucker, 1998به همین دلیل سازمان توسعه و همکاریهاای اقتصاادی
نقش دانش را ( در مقایسه با منابع طییعی ،سرمایه فیزیکی و نیروی کار با مهارت پایین) مهمتر می-
داند .اگرچه با سرعت متفاوت ،اما تمامی اقتصادهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی

1

- Peter Drucker
)- Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD

2
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کند»( « .)OECD, 2004بنیاد شیلی بر روی بیوتکنولوژی ،مدیریت ،محیط زیست ،مهندسای ماالی و
اطالعات متمرکز است .عرصههای دیگری که روی آنها متمرکز است شامل علم ژنتیا جنگال
و واکسنهای  DNAبرای آبزیپروری است»(.)World Bank, 2007
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مهااارتهااا کااه در نتیاااه اسااتفادهی اطالعااات توسااط دریافاات کنناادهی آنهااا بااه وجااود آمااده
است»( .)Jones,1999از من ر میادلهی اطالعات می توان دانش را به دو دستۀ آشکار و ضمنی تقسیم
نمود چرییر 3تاکید دارد که بخش بزرگی از دانش ،ضمنی است .و شرح دادن و مادون کاردن آن
در کتابها یا دستورالعملها آساان نمایباشاد .در اثار آزمایش(تارباه) ایاااد»( Schreiber et al.,
 .)1999به بیان دیگر «دانش ضمنی ن وعی از دانش است که هر فرد به شکل انحصاری و مخصاو
به خود در فکر و ذهن دارد .این نوع از دانش تاا زماانی کاه مادون نگاردد ،توساط دیگاران قابال
دستیابی نیست»( . )Najafi et al, 2013بنابراین با توجاه باه ماهیات داناش ضامنی یکای از مساا ل
مربوط به آن ،دشواری آشکارسازی و انتقال آن است« .باه دسات آوردن ایانگوناه دانش(داناش
ضمنی) اغلب نیاز به تاارب شخصی ،آزمایش ،تمرین و تقلید دارد؛ از ایانرو مرباوط باه ایادهی

"یادگیری در عمل" است»( .)Arrow, 1962به عیارت دیگر « ،این بدان معناست که داناش ضامنی
اغلب با روشهای بخصو یادگیری چیزهاایی کاه در جاهاای ویاژه پدیادار مایشاوند ،مارتیط
است»( .)Pinch, Henry, Jenkins, & Tallman, 2003این دیادگاه وجاود دارد کاه نقاش و اهمیات
دانش و بویژه دانش ضمنی در فرایند تولید ،به مراتاب بایش از دیگار عوامال تولیاد مانناد سارمایۀ
5
فیزیکی ،نیروی کار با مهارت پایین و منابع طییعی است .بر اساس این واقعیت آبرامویتز 4و دیویاد
استدالل کردند که « شاید ت خصوصیت برجستۀ رشاد اقتصاادی اخیار ،افازایش اتکاا باه داناش
ضمنی به عنوان پایهای برای سازماندهی و هدایت فعالیتهای اقتصادی بوده است»( & Abramovitz
.)David, 1996
6
فرایند تولید دانش ،ی فرایند زمانبر و پرهزینه است .داهلمان از چهار من ر جریاان داناش
را توصاایف کاارده اساات« :تحصاایل(فراگیری) ،خلااق(آفرینش) ،توزیااع (انتشااار) و اسااتفاده از
1

 -استرالیا ،اتریش ،بلژی

 ،کانادا ،شیلی ،جمهوری چ

 ،دانمارک ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،لهستان،

ایسلند ،ایرلند ،اسرا یل ،ایتالیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،لوکزامیورگ ،مکزی

 ،هلند ،نیوزیلند ،نروژ ،ماارستان ،پرتغال،

اسلواکی ،اسلونی ،اس انیا ،سو د ،سو یس ،ترکیه ،بریتانیا ،آمریکا ،لتونی
2

-Alan Burton-Jones
- Guus Schreiber
4
- Moses Abramovitz
5
- Paul A David
6
- Carl J Dahalman
3
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 1به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت میکنند) .(OECD, 1999شایان ذکر است من ور دراکر نفای
مطلق اهمیت سرمایه در الگوی تولید دانش بنیان نیست؛ بلکه این امر به معنای کاهش اهمیت نسیی
سرمایه است .جونز 2در سال  1999دانش را اینگونه تعریف کرد« :ذخیرهای متراکم از اطالعات و
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جدید در راستای تولید و توسعه و توزیع به کار رود .به بیان دیگر مایتاوان گفات« :داناش نتیااۀ
یادگیری است و یادگیری فرایند تحصیل داناش جدیاد اسات ،باهگوناهای کاه بنگااههاا دا ماا در
فعالیتهای جمعآوری و همسانسازی دانش درگیر میشاوند»( & Carayannis, 2008; Carayannis
 . )Provance, 2008اگر به دانش ،به عنوان ی کاالی اقتصادی نگریسته شاود« ،آنگااه ،کاالهاای
اقتصادی نامحدودی هستند که میتوانند بازده مثیت را در حین استفادهی سیستماتی خاود تولیاد
کنند»( .)Kim & Mauborgne, 1999از آنچه تاکنون بیان شد اینگونه برمیآید که میزان پیشارفت
در دانش به عنوان رکان اصالی تولیاد در اقتصااد داناشبنیاان ،مایتواناد تفااوتهاای موجاود در
تکنولوژی و به تیع آن ،رشد و پیشرفت اقتصادی را توجیه کند .در واقع دانش ،عامل اصالی رشاد
اقتصادی بلندمدت است .شاید بهتر است بگوییم «دانش نقش امروز "نفت" را در فردای زمین ایفا
می کند .با این تفاوت که با استخراد بیشتر نفت ،از میزان ذخایر آن کاسته میشود؛ اما هر قدر که
از دانش استفاده کنیم ،از میزان آن کاسته نمیشود بلکه برآن افزوده شاده و داناشهاای جدیادی
خلق میشود .به عیارت دیگر ،اقتصاد دیگر علم بهرهبرداری از منابع کامیااب نیسات؛ زیارا داناش
تمام شدنی و محدود نمیباشد»(تافلر.)1388 ،
 -2-2اقتصاد دانشبنیان

اصطالح اقتصاد دانش بنیان نخستین بار توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معرفی شد:
« نوعی از اقتصاد که مستقیما بر مینای تولید ،توزیع و استفاده از دانش و اطالعاات اسات»( OECD,
« .)1996در آن زمان امیدوار بودند هم گرایای داناشا اطالعاات و تکنولاوژی کاام یوتر ،محارک
اصالی رشاد ،تولیاد ثاروت و اشاتغال کامال تماام صانایع خواهاد شاد»( Asia Pacific Economic
 )Cooperation Committee, 2000که در برخی جوامع خا ایانگوناه نیاز شاد« .پاس از گاشات
چندین دهه تعدادی از پژوهشگران ثابت کردهاند که مقدمات اولیاۀ اقتصااد جدیاد در کشاورهای
توسعه یافته ،توسط تکنولوژی های میتنی بر دانش ،تولید و انتشار اطالعات باه دسات آماده اسات.
این تکنولوژی های جدید که بعد از دههی  1950پدیدار شدند ،با تکثیار کام یوترهاای شخصای و
س س با گسترش استفاده از اینترنات و ایمیال باه شاکل وسایعی توساعه یافات ،نقاش مهمای را در
بازسازی فضای کار و اقتصاد دارا هستند»( .)Powell & Snellman, 2004به طور قطع میتوان گفات
که این پیشرفت آغازین در تکنولوژی های نوظهاور ن یار کاام یوتر و اینترنات ،راه را بارای ظهاور
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دانش»( .)Dahalman, November 7, 2001بر این اساس ابتدا دانش و مهارتها باید از طریق محیط-
های آموزشی و آکادمیا و همچناین بنگااههاا آماوزش داده شاود؛ باه گوناهای کاه خالقیات و
نوآوری در فرد و بنگاه شکوفا شده و منار به خلق دانش جدید شود؛ س س این دانش و ناوآوری
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سمت توسعه و پیشرفت است .ورود به این گارگاه نیازمند خلق دانش و گسترش ارتیاطات اسات.
به این نکته نیز باید توجه ویژه داشت که «اقتصاد دانشبنیاان باه شاکل فزاینادهای عاالوه بار خلاق
دانش ،متکی بر انتشار و استفاده از آن نیز میباشد .از اینرو دستیابی کامل مؤسسات اقتصاادی و
اقتصادهای ملی به موفقیت ،متکی بر کاراییشان در گردآوری ،جااب و کااربرد داناش و نیاز در
خلق آن خواهد بود .بنابراین ،اقتصاد دانشبنیان فرصت و توانایی برای دساتیاابی باه موفقیات در
و بنگاهها را تعیین می کند»( David & Foray, 1995; OECD,
وضعیت اجتماعی و اقتصادی اشخا
 . )1996اما اگر کشوری از این جریان بهره نگیرد ،شکاف اقتصادی و اجتماعی آن کشور با جواماع
پیشرفته ،با آهنگ سریعتری افزایش مییابد و وجههی بینالمللی و حضورش در بازارهای جهاانی
را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
نکتهی اساسی این است که دانش قلمرو بسیار گستردهای را به خود اختصا میدهد؛ پاس
برای یادگیری و تولید دانش ،باه ناچاار بایاد دسات باه انتخااب زد« .جاونز مالح اه کارد اقتصااد
دانشبنیان " تغییرات بنیادی از اقتصادی که به طور اصلی میتنی بر منابع فیزیکی است به اقتصاادی
که کامال بر مینای دانش است "را نشان میدهد»( .)Jones, 1999با ورود به قرن بیست و ی تغییار
و تحوالت در عرصهی اقتصادی و استفاده از منابع انسانی پررنگتر شده است .آنچه که اکنون با
آن روبرو هستیم این است که دیگر « ثروت و قدرت در این قارن باه طاور کامال باه مناابع ذهنای
ناملموس و سرمایه ی دانش واگاار خواهد شد .بنابراین این گاار به اقتصاد میتنی بر دانش نمایانگر
فرایندی فراگیر و ژرف است که تغییراتی مهم در مؤلفههای مرباوط باه فعالیاتهاای اقتصاادی باه
وجود میآورد»( .)Tocan, 2012اقتصاد دانشبنیان ی ظرفیت بالقوه و همانند دریچۀ نوظهوری رو
به پیشرفت های فنی و اجتماعی است.
 -3-2دانشهای پیشران

دانش پیشران دانشی است که هر کشور بر اساس ظرفیتها و فرصتهای موجود برای توسعۀ
خود ،در مرحلهای که در آن قرار گرفته ،انتخاب میکند تا به کما دساتاوردهای حاصال از آن
بتواند به اهداف توسعهای خود دست یابد .مای تاوان داناش پیشاران را باه دو بخاش تقسایم نماود:
مرحله ی اول و مراحل متأخر .دانش پیشران در مرحلۀ اول دانشی است که ماا را از ایان جایگااهی
که هستیم (با توجه به آن سطح از سرمایه و تکنولوژی و نیاروی انساانی کاه در اختیاار داریام) باه
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اقتصاد دانشبنیان هموار کردند« .اقتصاد دانشبنیان راهکاری مفید و نافا بارای باه دسات آوردن و
تییین جنیه های مهم از واقعیت های اقتصادی عصر حاضر می باشد که نقش این راهکار نیز به شکل
فزایندهای رو به گسترش است»( .)Cooke & Piccaluga, 2006این راهکاار باه مانناد گاارگاهی باه
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صنایع و شاخههای دانش سرمایهگااری نمی کنناد بلکاه باا توجاه باه شارایط و امکاناات موجاود،
هرکدام چند شاخه را برگزیده و تمام توجه و سرمایهگااری خود را روی آنها متمرکز کردهاناد
تا بتوانند از سرمایهگااریهای خود بیشترین دستاوردها را کسب کنند.
 -3مسئله تحقیق

سیر تحول پدیدههای اقتصادی و دستاوردهای اقتصاد دانشبنیان نشاندهند ضرورت تحقاق
این الگوی تولیدی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران است .تحوالتی که تغییرات فراوانی در
تولید و توزیع کاال و خدمات ایااد کرده و انقالب جدیادی در زنادگی بشار پدیاد آورده اسات.
همانگونه که می دانیم عامل اصلی تولید در اقتصاد دانش محاور ،داناش و ناوآوری اسات .تولیاد
دانش فرآیندی بسیار هزینه بر و نیروبر است.در واقع برای تولید دانش باا محادودیتهاای بسایاری
روبرو هستیم .این محدودیتها شامل محدودیتهای مالی و انسانی می باشد .از آنجایی که هماۀ
کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه با این محدودیتها دست در گرییانند ،لاا هیو کشوری
نمی تواند به تنهایی در همۀ رشتههای مورد نیاز سرمایهگااری کافی برای تولید دانشهای ضروری
را اناام دهد .از این رو هر ی از کشورها باید بر اساس ظرفیتها و فرصتهای موجود برخای از
شاخه های دانش را برگزینند و فقط در آن شاخه ها به تولید دانش ب ردازند .حال مساألۀ مهمای کاه
در این جا پدیدار می شود ،این است که در انتخاب دانش پیشاران ،چاه معیارهاایی را بایاد در ن ار
گرفت؟ در این مقاله به بررسی این مهم میپردازیم و معیارهای الزم جهت انتخاب این دانشهاا را
با توجه به شرایط موجود بررسی مینماییم.
 -4روش تحقیق و مبانی نظری انتخاب دانشهای پیشران از منظر اقتصادی

روش تحقیقی که در این مقاله بهکار گرفته شده است ،توصیفی -تحلیلی میباشد .رویکردی
که در ایناا مدن ر است توصیف موضوع مورد مطالعه و تالش در راستای تحلیل ویژگیهاای آن
میباشد به گونه ای که بتوان معیارها و ضوابط انتخاب دانشهای پیشران را تییین نمود .برای جمع-
آوری اطالعات نیز از روش اسنادی ،کتابخانهای استفاده شده است .بدین ترتیب با مطالعاه مناابعی
چون مقاالت ،کتب ،سایتهای معتیر و  ...و با تحلیل این منابع جمعآوری شده ،به تییین ویژگای-
های مورد انت ار از دانش های پیشران و تحلیل ضوابط ی انتخاب درسات پرداختاه مایشاود .در
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جایگاه باالتری رهنمون سازد .دانش پیشران و پیشبرنده در مراحال متااخر ،دانشای اسات کاه در
مراحل بعدی توسعه و بر اساس شرایط موجود در آن مرحله به عنوان موتور تحوالت و اصالحات
توسعه برگزیده میشود .هیچکدام از کشورهای پیشرفتۀ جهان ،بهطور همزمان و یکسان روی تمام
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 -5ویژگیهای مورد انتظار از دانشهای پیشران

 قابلیت حل مسا ل و مشکالت جامعه
به طور کلی رسالت علم ،تییین ،پیشبینی و تاویز راهحل برای حل مسا ل و مشکالت جامعه
است(کوهن .)1369 ،بدین ترتیب استراتژیستهای علم و سیاستگااران باید از داناش باه عناوان
ابزاری توانمند در جهت یافتن این راهحل ها و تسهیل در مشکالت جامعه باید بهره گیرند .لااا هار
دانشی که به عنوان دانش پیشران انتخاب شود ،باید قابلیت حل مسا ل کنونی جوامع را داشته باشد.
هر کشور با توجه به شرایط مختلف ،تاریخی ،اقلیمی ،اقتصادی و غیره خود باا مشاکالتی روباهرو
است .در نتیاه مسا ل و مشکالت اقتصادی در همۀ کشورها مشابه نیستند .به همین دلیل راهحلها و
ابزارهای مورد نیااز آن هاا بارای حال مساایل و مشکالتشاان نیاز یکساان و مشاابه نیسات .ماثال در
کشورهای اروپای غربی،کمیود یا فقدان نهادهای توسعهگرا یا سرمایه ،مشکل اصلی آنهاا نیسات
اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،با مشکل کمیود نهادهای توسعهگارا و سارمایه مواجاه
هستند.
 ظرفیت تحول اقتصادی :
مسئلۀ مهمی که در انتخاب دانش پیشران مدن ر قرار میگیارد ،میازان تواناایی آن داناش در
ایااد تغییرات بنیادین در عرصهی اقتصادی ی جامعه میباشد .این دانش هم باید قابلیات خوشاه
زدن 1را داشته باشد و هم قابلیت خلق ارزش افزودهی باال؛ بدین صورت که در فرایند گااار یا
کشور توسعه نیافته از عقبماندگی به سمت توسعهیافتگی نقش چشمگیر ایفا نماید .دارا بودن ایان
ویژگیها ،دانش پیشران را از دیگر دانشها متمایز میکند.
 قابلیت دسترسی براساس شرایط داخلی:
یکی دیگر از ویژگیهایی که از دانش پیشران انت ار مایرود ،قابلیات دسترسای آن براسااس
ی سری شرایط میباشد که در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود.
 oدر توسعهی اقتصادی ی کشور یا برای اقتصادی که میخواهد اقتصاد میتنی
بر دانش خود را توسعه دهد ،منابع انسانی تعیینکننده هستند .بدون در اختیاار
1

«-ی

گروه پیوسته و از ن ر جغرافیایی به هم نزدی

از شرکتهای بهم پیوسته (مرتیط) و نهادهای مرتیط در ی

زمینهی خا  ،که به واسطۀ مشترکات و مکملها به هم لین

شدند»(.)Porter, 1998
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این مقاله همچنان که اشاره شد ،فقط بعد اقتصادی تعیین پیشرانهای کلیدی مطالعه شده است و بقیه
ابعاد نیازمند بررسیهای دیگر است.
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o

میکنند.
همان گونه که در تعریف دانش پیشران ذکر شد ،دانشی کاه باه عناوان داناش
پیشران برگزیده می شود ،دانشی است که ما را از این جایگاهی که هساتیم باه
جایگاه باالتری رهنمون میسازد؛ جایگاه فعلای را میازان و ساطح تکنولاوژی
موجود و همچنین درجهی انتقاالپاایری آن تعیاین مایکناد .بناابراین ساطح
تکنولوژی موجود در جامعه و میزان دسترسی به آن از ویژگیهایی است کاه
انت ار میرود دانش پیشران دارا باشد.
یکی دیگر از شرایطی که ی دانش پیشران باید دارا باشد این است که بایاد
منطیق بر زیرساختهای موجود در جامعه باشد .طییعتا برگزیادن یا داناش

به عنوان دانش پیشران ،بدون در ن رگرفتن زیرساخت هاای موجاود ،امکاان-
پایری آن از بعد عملی ،و بسط و توسعۀ آن را با مشکالت جدی مواجه می-
کند .لاا سیاستگااری در راستای تحقق توسعه ،بدون توجه باه زیرسااخت-
های موجود (مانند زیرساختهای فنی ICT ،و  )...امکانپایر نیست.

 -6معیارهای انتخاب دانش پیشران

معیارهای انتخاب دانش پیشران را در چهار مورد میتوان خالصه نمود که درادامه به تشاریح
هرکدام پرداخته میشود.
 1-6ظرفیت خلق ارزش افزوده (شرایط خود دانش ،شرایط منطقهای و جهانی)

یکی از معیارها برای انتخاب دانش پیشران در عصار اقتصااد داناشبنیاان ،پتانسایل بااالی آن
شاخه از علم در خلق ارزش افزوده میباشد .همانطور که پیشاتر نیاز اشااره شاد «از ارزش افازود
اقتصادی به عنوان ی روش نو و توانمند جهت مدیریت کردن ،استفاده میشودکه به بنگاههاا در
مایکناد»( Copeland, Koller, & Murrin,
راستای افزایش ارزش سهام متعلق به ساهامداران کما
.)1994; Landesman, 1997; Rappaport, 1986; Stewart, 1991بر اساس این معیار ،بنگاهها ،دانشها
و فناوریهایی را ترجیح میدهند که بستر خلق ارزش افزودهی بیشتری برایشان فراهم میکناد .در
اقتصاد دانشبنیان به مسئلۀ خلق ارزش توجه ویژهای میشود و بهرهوری اقتصاادی بااال در دساتور
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داشتن تعداد کافی از افراد یاا ماموعاهای کامال از مهاارتهاا و تعاالیم ،هار
تالشی در راستای پیشرفت در اقتصاد با شکست مواجه میشود .منابع انسانی با
تخصص باال ،نقش به غایت تأثیرگاااری در رشاد و توساعهی اقتصاادی ایفاا
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همچنین بهاره وری بااالتری در مقایساه باا صانایع سانتی یاا صانایعی کاه میتنای بار داناش نیساتند،
دارند»( .)Lee & Gibson, 2002بنابراین روی آوردن به صنایع دانشبر و سرمایهگااری در آن« ،می
تواند ظرفیت تولیدی دیگر فاکتورهای تولید را افزایش دهد و همچنین آنها را به سمت فراوردهها
و فرایندهای جدید دگرگون کند و از آنجا که این سرمایهگااریها در دانش به وسیله افزایش در
درآمدها و بازدهیها مشخص میشوند ،پس آنها کلید رشاد بلندمادت اقتصااد هساتند»( OECD,
.)1996
این نکته را باید مدن ر قرار داد که دانشی که خلاق مایشاود ،تواناایی خلاق ارزش را داشاته
باشد « .برای مدیریت خلق ارزش در مؤسسه اقتصادی ،به مواردی از قییال تعیاین جاایی کاه ارزش
خلق شده ،کسی که خلقش کرده و میزان منابع ملماوس و ناملموسای کاه در خلاق ایان ارزش در
بنگاه نقش داشته است ،نیاز هست»(.)Ujwary-Gil, 2010
«همانطور که نمودار 1نشان میدهد ،ارزش افزودهی صنایع دانشبر و فناوریبر  ،شامل پن
صنعت خدماتی دانش بر و پن صنعت تولیدی با تکنولوژی باال است کاه در ساال  2010جمعاا باه
ارزش  18.2تریلیون دالر است .بر طیق برآوردهای جهانی در سال  ،2010این میزان معادل  %30از
تولید ناخالص داخلی جهانی است در حالی که در سال  1995معادل  %27از تولید ناخالص داخلای
بوده است.
1

- Knowledge- and Technology-Intensive Industries

1
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کار قرار میگیرد؛ تا آنجا که «اقتصاد دانشبنیان امروزه تکمیلکنندهی تالشها در جهات بهیاود
بهرهوری نامحدود اقتصاد ،به واسطهی فاکتور کلی بهرهوری است .مطالعات و تازیه و تحلیلهای
اناام شده بر روی کارایی صنایع نشان میدهد صنایع دانشبر ضریب تکاثر ارزش افزود بااالتر و
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صنایع دانش بر تجاری

خدمات مالی

صنایع خدماتی دانش بر
صنایع دانش بر عمومی

صنایع دانش بر

خدمات کسب و کار

و فناوری بر

آموزش
بهداشت

هوافضا
صنایع با تکنولوژی باال

داروسازی
کامپیوتر و ماشین آالت
ابزار علمی و اندازه گیری
نیمه هادیها و تجهیزات ارتباطاتی

نمودار.1تقسیمبندی صنایع دانشبر و تکنولوژیبر ،منبع(National Center for Science and :
)Engineering Statistics(NCSES), 2014

اقتصاد ایاالت متحده دارای باالترین میزان از صنایع دانشبر و فناوریبر در میان اقتصاادهای
بزرگ دنیا است ( % 40از تولید ناخالص داخلی آمریکا) .اتحادیه اروپا و ژاپن باه ترتیاب باا  %32و
 %30پشت سر آمریکا قرار دارند .اقتصادهای در حال توساعه ساهم کامتاری از صانایع داناشبار و
تکنولوژیبر نسیت به اقتصادهای توسعهیافته دارند .سهم این صنایع از تولید ناخالص داخلای چاین
در سال  2010به میزان  %20است؛ در مقایسه با  %17در سال  .1995سهم این صنایع در برزیل ،هند
و روسیه مشابه چین است .افزایش سهم صنایع دانشبر و فناوریبر در بیشتر کشورها با رشد بهاره-
وری مصادف شد.
ارزش افزود خدمات دانشبر تااری در سال  2010در مقایسه با سال  1995بیش از دو برابر
شده است ( از  4.4تریلیون دالر به  10.9تریلیاون دالر).؛ کاه  %60از ارزش افازوده تماامی صانایع
دانشبر و فناوریبر را نشان میدهد .همچنین در طی این پانزده سال ،خادمات داناشبار تاااری،1
 -1خدمات دانشبر تااری()commercial Knowledge Intensive serviceشامل خدمات ارتیاطات،
کسب و کار ،و مالی است.
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خدمات ارتباطاتی
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بخش شامل خدمات تحقیق و توسعهی دانشبر و فناوریبر 3و صنایع برنامهی کام یوتری 4است.
خدمات مالی دومین بخش بزرگ در خدمات تااری میباشد کاه ارزش افازودهای باال بار
 3.9تریلیون دالر( معادل  %36از کل ارزش افزوده جهانی) را فراهم آورده است.
بخش ارتیاطات ،که امروزه در اقتصاد دانشبنیان برای انتقال داده و اطالعاات حیااتی اسات،
ارزشی معادل  1.3تریلیون دالر (  %12از ارزش افزودهی جهانی) را فراهم آورده است.
بخش های آموزش و بهداشت ارزش افزودهۀ کل به ترتیاب معاادل  2.6و  3.3تریلیاون دالر
در سال  2010تخمین زده شدند .مقایسههای بینالمللی این دو بخش به واسطۀ تفاوتها در ساختار
بازار ،اندازه و توزیع جمعیت هر کشور ،و درجهی مقررات و دخالت دولت سخت و پیچیده است.
در نتیاه ،تفاوتها در ارزش افزودهی تولیدشده در بازار ممکان اسات دقیقاا تفااوتهاا در ارزش
نسیی این خدمات را منعکس نکنند .بین سالهای  2000تا  2010ارزش افزود تولیاد شاده توساط
بخشهای آموزش در کشورهای توساعهیافتاه حادودا دو برابار شاد؛ از  1.1تریلیاون دالر باه 2.0
تریلیون دالر رسید .در کشورهای در حال توسعه این مقدار سه برابار شاد؛ از  190میلیاارد دالر باه
 600میلیارد دالر رسید.ارزش افزود صنایع تولیدی با تکنولوژی باال از  700میلیاارد دالر در ساال
 1995به  1.4تریلیون دالر در سال  2010افزایش یافات(.)Ibid, 2014نماودار 2مقایساه ساهم ارزش
افزودهی صنایع دانشبر و تکنولوژیبر از تولید ناخالص داخلی را برای کشورهای توسعهیافته و در
حال توسعه در سالهای  2007 ،2002 ،1997و  2012نشان میدهد .همچنین نمودار  3نیز باه یا
مقایسهی کلی برای برخی صنایع دانشبنیان و سهم آنها از تولید ناخاالص داخلای در کشاورهای
توسعهیافته و در حال توسعه در سال  2014میپاردازد .نماودار  4نیاز در هماین راساتا ساهم ارزش
افزوده جهانی کشورهای منتخب را برای صنایع خدماتی منتخب نشان میدهد.

 -1خدمات دانشبر عمومی شامل آموزش و بهداشت است.
2

- business services
- S&T intensive R&D services
4
- computer programming industries
3
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سهم خود را از فعالیتهای اقتصاد جهانی از  %15به  %18افزایش داد؛ خدمات دانشبر عمومی ،1به
خصو آموزش ،سهم خود را از تولید ناخاالص داخلای جهاانی افازایش داد .خادمات کساب و
کار 5.7 ،2تریلیون دالر (  %52از ارزش افزوده کل جهان در سال  )2010فاراهم آورده اسات .ایان

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

30
20
10
0
2012

2007

کشورهای توسعه یافته

2002

1997

کشورهای در حال توسعه

نمودار :2سهم ارزش افزوده صنایع دانشبر و تکنولوژیبر از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای
توسعهیافته و در حال توسعه(National Science Board, 2014) ،

40
35
30
25
20
15
10
5
0

اقتصادهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته(برخی از
اقتصادها)
صنایع تولیدی با تکنولوژی باال

خدمات دانش بر عمومی

تمام اقتصادها

خدمات دانش بر مالی

نمودار :3سهم صنایع منتخب از تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد جهانی ،کشورهای درحال توسعه و
توسعهیافته؛ (National Science Board, 2016) ،2014

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 12:36 IRST on Monday November 12th 2018

40

مقدمهای بر معیارهای انتخاب دانشهای پیشران | رحمانی ،نجفی و کریمی

35
30
25
20
15
10
5
0
خدمات ارتباطات
دیگر کشورهای درحال توسعه

خدمات تجاری
برنامه نویسی کامپیوتر
خدمات مالی
ایاالت متحده
اتحادیه اروپا
ژاپن
دیگر کشورهای توسعه یافته
چین

نمودار  :4سهم ارزش افزوده جهانی کشورهای منتخب برای صنایع خدماتی؛ (National ،2012
)Science Board, 2014

این آمارها و اعداد و ارقام آشکار میکنند که صنایع و خدماتی کاه هاماکناون در عرصاهی
تولید و خدمات در دستور کار کشورهای پیشتاز در عرصۀ اقتصاد جهان قرار گرفتهاند ،خادمات و
تولیداتی هستند که باالترین میزان خلق ارزش افزوده را در اقتصاد به دنیال دارند .این نشااندهناد
اهمیت توانایی خلق ارزش افزوده در اقتصاد دانشبنیان میباشد .لاا در مسئلۀ انتخاب دانش پیشران
این نکتۀ مهم را باید مدن ر قرار داد که دانشی که به عنوان دانش پیشاران انتخااب مایشاود ،بایاد
پتانسیل خلق ارزش افزوده باال را داشته باشد.
 -2-6ظرفیت خوشه زدن

خوشه دارای دو معنا است .یکی از معانی آن "خوشههای فناوری و صنعت" است؛ یعنای در
منطقهای بر روی شاخه ی خاصی از فناوری و دانش متمرکز شاویم .معناای دیگار خوشاه ،رشاد و
زایش است؛ رشدی شییه به نمودار درختی؛ مانند خوشهی انگور؛ در اینجا ما با این معناا ساروکار
داریم .ارتیاط میان این دو معنای خوشه زدن این است که شواهد تاربی نشان میدهاد کاه خوشاه
زدن به معنای دوم در مناطقی که خوشههای صنعتی به معنای اول وجود دارند ،بسیار امکانپاایرتر
است .از معیارهای دانشی که به عنوان دانش پیشران برگزیده میشود ،توانایی خوشاه زدن همانناد
ی درخت میباشد .همانطور که شاخههای ی درخت رشد میکنند و از هر شاخه ،شاخههای
جوانتر و جدیدتر پدیدار میشوند ،دانش پیشران نیز باید چناین ویژگای داشاته باشاد؛ باه عیاارت

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 12:36 IRST on Monday November 12th 2018

40

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

 -3-6امکانپذیری از منظر زیرساختها

برای اینکه ی ایدهی جدید را عملی نمود ،نیاز است که زیرساختهای الزم بارای پیااده-
سازی آن ایده فراهم باشد؛ در غیر این صورت آن ایده در همان مرحلۀ طارح باودن بااقی خواهاد
ماند .ممکن است نوآوری های فراوانای باه علات عادم فاراهم باودن زیرسااختهاای الزم قابلیات
اجرایی نیابند؛ لاا هر کشور بر اساس شرایط فعلی خود و باا توجاه باه امکاناات و زیرسااختهاای
موجود خود باید دست به نوآوری در حوزههایی از علوم و فنااوری زناد کاه قابلیات اجارا در آن
شرایط را داشته باشند.
 فعالیت طراحی برای توسعهی فنای ،اقتصاادی و اجتمااعی ملای در مرکزیات قارار
دارد .فعالیت طراحی ابزاری است که به وسیلۀ آن دانش درمورد جهان ،به پدیاده-
های جهان واقعی تیدیل میشود -تولیدات ،سیستمها ،خدمات ،سازمانها ،تصاویر،
سیاستهای دولت ،برنامههای آموزشی و  -...کاه مناافع توساعۀ فنای ،اقتصاادی و
اجتماعی را فراهم می آورند .فعالیت طراحی میان تولید داناش و حاق مالکیات ،باه
وسیلۀ تحقیق و تولید فیزیکی عناصر محیط دنیای واقعی ما اتصال برقرار میکند.از
جمله زیرسااختهاای الزم ،زیرسااخت طراحای مایباشاد «.بارای خلاق خروجای
نوآورانه در جهان ،به طور معمول زیرساخت طراحای ،از ن ار تحقیاقهاای بنیاادی
جدید ،1از مالکیت فکری 2مهمتر اسات .ایان امار باه دو دلیال اسات .اول ایانکاه
تحقیقهای بنیادی جدید خود بستگی به زیرساخت طراحی مناسب دارد تا طراحی-
هایی را برای خروجی دنیای واقعی تولید کند کاه از یافتاههاای پاژوهش نوآوراناه
استفاده میکند .بدون طراحی و فرایندهای واقعیت سازی ،3یافتههای پژوهش مرده
باقی میمانند .4دوم اینکه فعالیت طراحی مناار باه تولیاد طارحهاایی بارای اناواع
مختلف و متعددی از خروجیها از عناصر دانش میشود و ایان داناش الزاماا نیایاد
افق های جدید دانش را عرضاه نمایاد .بارای مثاال ،بسایاری از کاار طراحای بارای
برنامه های فضایی با استفاده از ریاضایات نیوتاونی نسایتا قادیمی و قاوانین فیزیا
1

- cutting-edge research
)- Intellectual Property (IP
3
- actualization processes
4
- remain stillborn
2
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دیگر این دانش باید از جنیه های مختلف و فراوان ،قابلیت ابداع و نوآوری یا همان خوشه زدن (از
هر جنیۀ جدید آن ،ابداع جدید دیگری پدید آمدن) را داشته باشد.
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کاهش دادن خروجی نوآورانه ،به خطر میاندازد .مزایای زیرساختهاای طراحای
بستگی به میزان تطابقشان با نیازها و خط سیرهای توساعه دارد.عناصار زیرسیساتمی
زیرساخت طراحی ،هم در پروژهی تحقیقاتی بزرگ و هم در فازهای مادلساازی
مهم ،تعریف میشود .عناصر زیرسیستمی اغلاب در اشاکال متعادد ،کاه مارتیط باا
نیازهاو منافع خا هستند ،رخ میدهند و با دیگر عناصر زیرساخت سیاسی ،فنی و
اجتماعی-اقتصادی ملی مناسیات مشاترک دارناد»( .)Love, 2007نماودار 4حضاور
زیرساخت طراحی ،از فرایند تحقیق تا فعالیت کارآفرینانه نشان میدهاد ..همچناان
که در شکل زیر دیده میشود ،زیرساخت طراحی بر تمام مراحل تحقیاق ،طراحای
برای تولیدات و خدمات و همچنین مرحلۀ سوددهی اقتصادی و اجتماعی فعالیات-

های کارآفرینانه تأثیرگاار است و یکی از بسترهای مهم برای آنها را فراهم مای-
کند.

نمودار :5نقش زیرساخت طراحی)Love, 2007( ،


«یکی دیگر از زیرساختهایی که باید بسایار ماورد توجاه قارار گیارد ،زیرسااختهاای
فناوری اطالعات و ارتیاطات است .انقالب دانش بنیان وابستگی زیاادی باه انقاالب ICT
دارد؛ به گونهای که اغلب تصور میشود که ایان دو متارادف هساتند»(.)Castells, 1996
«برای نشان دادن نقش دانش در اقتصاد معموال انقالب تکنولوژی اطالعات ماورد توجاه
قرار داده میشود .اگرچه انقالب  ICTلزوما مترادف با ظهور اقتصاد داناشبنیاان نیسات،
همانطور که فرای 1و الندوال 2ذکر میکنند ،این انقالب وضاعیت ماا را بارای تولیاد و
- Dominique Foray
- Bengt-Aake Lundvall

1
2
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ماارتیط ،بااه جااای تحقیااقهااای بنیااادی جدیااد مطاارح شااده در فیزیا نسااییت یااا
کوانتومی ،توسعه داده میشود .فعالیت طراحی بستگی به زیرساختهای ملی دارد.
ضعف و نقاص در زیرسااخت طراحای ،برناماههاای توساعۀ فنای و اقتصاادی را باا
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«یکی از بیشترین خصوصیات چشمگیر ICTهای معاصر ،پتانسیل ع یمشاان بارای انتقاال
سریع اطالعات دیایتال است .این خصوصیت ،فرصتهای جدید زیادی را بارای تولیاد
با انعطافپایری بیشتر و پاس های سریعتر برای تغییرات در تقاضا ،میگشاید .در برخی
از بخشهای خدمات ،سرعت پاس گویی ،به عنصر سازند ضاروری ارزش اقتصاادی،
بدل میشود .در بخشهای دیگر ،تعامل و تسهیل به وسیلۀ ارتیاط دیایتال ،فرصتهاای
بازرگانی جدیدی را خلق میکند .همزمان ،سرمایۀ انسانی توسعه مییابد .کارگران نیااز
به زمان بیشتری برای بازآموزی دارند" .زمان" تیدیل به فاکتور جدید و ضاروری تولیاد
میشود .در بخشهای خرید و فروش ،تولید ،حمال و نقال و توزیاع کاالهاای اساسای،
ICTهای جدید ،با کاهش در معیار زماان ،صارفهجاویی زماان میاان تولیاد و مصارف را



امکانپایر میکند .خیلی از خصوصیات مشخص ICTهاای جدیاد مساتقیما باه پتانسایل
تکنولوژی جدید ،جهت الحاق مؤلفۀ شیکههاا و عرضاهکننادگان ماواد وابساته هساتند.
بنابراین تقلیلها در ذخیرهسازی و هزینهی زمان ،به تولید منار میشود»(.)Soete, 1997
خلق دانش ی کلید قدرتمند در سیستم نوآوری اسات .انگلساتان یکای از کشاورهای
موفق در خلق دانش است .زیر ساخت دانش این کشور شامل دانشگاه های آن کشور ،و
ماموعه ای متناوع از نهادهاای تحقیاق و توساعه ،اعام از دولتای و خصوصای ،از جملاه
مؤسسات شورای پاژوهش و موسساات پژوهشای بخاش عماومی ()PSREs1اسات .ایان
نهادها سه فعالیت را اناام میدهند :دانش خلق میکنند ،مشکالت را حل میکنناد و باه
افراد مهارتها را آموزش میدهند .همانطور که آمارها نشان میدهند ،دانشگاهها تاأثیر
قابل توجهی روی اقتصاد انگلستان دارند .در انگلستان در سال  2011-12دانشگاهها 3.4
میلیارد پوند در اقتصاد ،از طریق خدمات کسب و کار و دیگر بخاش هاا شاامل تاااری
سازی دانش جدید ،آموزش های حرفه ای و مشاوره؛ به میازان  %4نسایت باه ساال -11
 2010افزایش دادند .خصوصا آنچه که قابل توجه میباشاد ،ایان اسات کاه  11درصاد
افزایش در مخارد بنگاههای کوچ و متوسط ،در حوزهی فعالیتهای مربوط به تیادل
دانش با مؤسسات آموزش عالی انگلستان ،از طریق دسترسی به دانش یاا امکاناات ویاژه
میباشد(.)Department for Business, March 11, 2014
- Public Sector Research Establishments

1
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توزیع دانش ،به مانند اتصالش به سیستم تولید ،تغییر میدهد .بدون ش  ICTباه شاکل
قابل توجهی ظرفیت دانش مدون را افزایش میدهناد ،و نفاوذ گساتردهی تکنیا هاای
جدید تولید و تولیدات میتنای بار داناش را میسار مایکناد»(.)Lundvall & Foray, 1996
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از ارزش افزوده ،ثابت ماند اما هزینۀ سارمایۀ داناشبنیاان غیرمارتیط باا  R&Dاز  %7.4از
ارزش افزوده به %10.6از ارزش افزوده افزایش یافات .بسایاری از کشاورهای دیگار نیاز
الگوی عملکرد مشابهی را ارا ه کردهاند»(« .)OECD, 2013bنیمی از سرمایهگااریهاای
چین در حوزهی سرمایه دانشبنیان فقط در دوگروه روی میدهد؛ نارم افازار و طراحای
مهندسی و معماری»(.)Ibid, 2013b

18
16
14
12
10
8
6
4
سرمایه گذاری در سرمایه مبتنی بر دانش

سرمایه گذاری در دارایی ملموس

توجه :تخمینها برای صنایع خصوصی شامل مشاور امالک ،2سالمت و آموزش است.
نمودار :6سرمایهگذاری تجاری در سرمایۀ مبتنی بر دانش و سرمایه ملموس ،ایاالت متحده-2011 ،
(1972درصدی از )Ibid, 2013b( ،)GDP

 -4-6ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی پایدار

در ابتدا به یکی از چالش های اساسی اتحادیه اروپا که موجب تغییر روند اشاتغال در بخاش-
های مختلف در این اتحادیه شده است مطرح میگردد تا بتوان این تغییار روناد ،کاه حتای قیال از
- Knowledge Base Capital
- real estate
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«یکی دیگر از زیرساختهای موردنیاز برای اقتصاد دانشبنیان ،سرمایۀ میتنای بار داناش
(دانشبنیان) است .رشد سرمایهگااری تااری در سرمایه دانشبنیان 1بیشاتر از تحقیاق و
توسعه است .برای مثال ،در فرانسه ،بین سالهای 1995تا  ،2010هزینۀ R&Dمعاادل %1.9
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بود بخش زیادی از تولیدات خود را ،که بر فعالیتهای با ارزش افزودهی پایین تمرکز داشاتند ،باه
دیگر کشورها ،مانند چین انتقال دهد .همراه با افزایش بهرهوری در بخش تولید ،این امار مناار باه
تغییر جهت به سمت اشتغال در بخش خدمات در اتحادیه اروپا شد .مزیت رقابتی اتحادیه اروپا در
بازار جهانی در طراحی و توسعۀ تولیدات جدید بوده است؛ که در نهایت در شرق دور یا شیه قااره
هند تولید بشود .نتیاۀ این امر ،اصطالح "اقتصاد دانشبنیان" است؛ که در چارچوب آن ،با استفاده
از مهارتهای سطح باال ،ابتکار و خالقیت ،و دانش مورد نیاز برای خلق نسل بعدی از تولیادات و
خدمات ،کاالهای جدید تولید و عرضه میشوند .اگر اتحادیه اروپا به رقابت موفقیاتآمیزخاود باا
ایاالت متحده ،ژاپن و چین در تولید و کاربرد دانش اداماه دهاد ،نیااز دارد کاه کیفیات سارمایهی
انسااانی و مهااارت هااا ،دانااش و تاربااۀ انیاشااته شااده در نیااروی کااار خااود را بیشااتر بهیااود
بخشد»(.)Hogarth& Wilson, 2015
نمودار 7روند اشتغال در اتحادیه اروپا را به تفکی بخشها برای دو دور زمانی نشاان مای-
دهد؛ دور زمانی واقعی  2003-2013و دور زمانی پیشبینای شاد  .2013-2025هماانطاور کاه
نشان داده شده است ،پیشبینی میشود که نرخ رشاد میاانگین سااالنهی اشاتغال تاا ساال  2025در
بخش تولید و بخش اولیه و خدمات رفاهی کاهش چشمگیری مییاباد .در مقابال ،در بخاشهاای
خدماتی ن یر کسب و کار و خدمات غیر بازاری رشد چشمگیری پیشبینی میشود.
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وقوع بحران مالی  2008در اروپا رخ داده است را تشریح نمود.
«یکی از اصلیترین چالشها ،حفظ سهم اتحادیه اروپا از بخشهای با ارزش افازود بااال در
بازار جهانی است .در دهههای گاشته با افزایش دادوستد میان شرق و غارب ،اتحادیاه اروپاا قاادر
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2013-2025
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-2.00

توزیع و حمل و نقل

تجارت و دیگر خدمات

خدمات غیربازاری

بخش اصلی و خدمات عمومی

تولید

ساخت و ساز

-3.00

-2.50

نمودار  :7روند اشتغال در اتحادیه اروپا به تفکیک بخشها(2003-2025 ،واقعی و پیشبینی شده)،
()Hogarth& Wilson, 2015

«در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،بسیاری از جابااییها از تولید به اشاتغال در بخاش
خدمات در طول دهههای  1970و  1980اناام گرفت؛ که تغییر قابل مالح های در سااختار شاغلی
بازارهای نیروی کارشان ایااد نمود .این تغییر الگو هنوز ادامه دارد؛ اما همان طور کاه شاکل بااال
نشان میدهد؛ سرعت تغییر کندتر شده است.
1
در نتیاه ،ی تغییر جهت به سمت مشاغل سطح باال و یقه سفید و به دور از صنایع سانتی و
مرتیط با کار یقه آبی 2اناام میشود .سهم اشتغال متمرکز در مشااغل ساطح بااال در حاال افازایش
است ،اما مقداری افزایش در مشاغل سطح پاایین وجاود دارد؛ کاه پدیادهی شاناختهشاد کااهش
پیوستۀ مشاغل و نیروی کار در صفوف میانی توزیع شغلی 3میباشاد؛ کاه در شاکل زیرنشاان داده
شده است»(.)Ibid, 2015
در نمودار  8برای نسیت اشتغال در اروپا بر اساس گروهبندی شاغلی ،یا مقایساه میاان ساه
زمان متفاوت اناام گرفته است؛  ،2013 ،2003و پیشبینی که برای سال  2025اناام شده اسات،را
نشان میدهد.
1

- white-collar occupations
- blue-collar work
3
- occupational distribution
2
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2003-2013
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مشاغل ابتدایی
اپراتورها و اسمبلرهای دستگاه لو ماشین
صنایع دستی و کارگران مرتبط با این حرفه
کارگران شیالت و کشاورزی دارای مهارت
کارگران حوزه خدمات و فروشگاه ها
منشی ها(کارمندان دفتری)

تکنسین ها و متخصصین مرتبط
متخصصین
قانون گذاران و مدیران ارشد اداری
2003

2013

2035

نمودار :8نسبت اشتغال اروپا بر اساس گروهبندی شغلی)Ibid, 2015( ،2003-2025 ،

در ادامه به بررسی اشتغال در:
 صنایع دانشبنیان
 خدمات دانشبنیان
در اتحادیه اروپا پرداخته میشود.
 -1-4-6صنایع و خدمات مبتنی بر دانش

همانطور که نمودار  9نشان میدهد میانگین رشد سالیانه صنایع دانشبنیان اکثریت کشورهای
پیشرفتهی اروپایی ،بین سالهای  2008تا  ،2015مثیت بوده است .این امر نشان از اهمیت این بخش
از صنعت در عرصۀ اشتغال کشورهای توسعهیافته دارد.
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ترکیه
مالت
لوگزامبورگ
سوئد
استونی
مجارستان
لهستان
سوئیس
نروژ
کرواسی
اتریش
جمهوری چک
اسلواکی
پرتغال
بریتانیا
آمریکا
مقدونیه
اسلونی
بلژیک
آلمان
اتحادیه اروپا
قبرس
فرانسه
دانمارک
ژاپن
ایرلند
ایسلند
رومانی
فنالند
لیتوانی
اسپانیا
بلغارستان
الکویا
ایتالیا
هلند

نمودار :9میانگین رشد سالیانه اشتغال در صنایع دانشبنیان؛  ،2008-2015منبع:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics_explained/index.php/File:Average_annual_growth_rate_of_employment_in_KIA_in
.PNG2015-2008

نمودار  10نیز رشد اشتغال در اتحادیه اروپا بر اساس رویکرد بخشی را نشان میدهد .هماان-
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-25.00-20.00-15.00-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
تمام فعالیتهای NACE
فعالیتهای تخصصی ،علمی و فنی
فعالیتهای خدماتی حمایتی و اداری
فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و منزل
فعالیتهای کاراجتماعی و سالمت انسان
آموزش
حمل و نقل و انبار
تجارت خرد و عمده ،تعمیر وسایل موتوری و موتورسیکلت
دفاع و اداره عمومی ،امنیت اجتماعی اجباری
تولید
کشاورزی ،جنگلبانی و شیالت
ساختمان
توجه :اصطالح  NACEاز  ISICمشتق شده است؛  ISICو  NACEدر سطوح باال دقیقا مشابه هم هستند اما در سطوح پایین  NACEدقیقتر  ISICاست.
نمودار :10رشد اشتغال در اتحادیه اروپا؛ براساس رویکرد بخشی؛  ،2008-2016منبع:
_http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Employment_growth_by
sector,_EU-28,_2008-2016.png

«بین سالهای  1979و  2010اشتغال در خدمات میتنی بر بازار دانشبر برای انگلساتان حادود
 %93افزایش یافته و اشتغال در بیشتر خدمات عماومی مثال آماوزش و ساالمت  %89افازایش یافتاه
است .در واقع ،اشتغال در طول ایااد و رشد این مدل اقتصادی  %13باال رفته اسات کاه ایان بادین
معنا است که اقتصاد دانشبنیان بیش از  7میلیون شغل جدید خالص در طی سه دهاۀ گاشاته خلاق
کرده است .صنایع خالق انگلستان بیش از  1.2میلیون نفر را استخدام میکنند که این میازان بیشاتر
از اشتغال وابسته به خدمات مربوط به داروساازی و بنگااههاای ماالی مارتیط باا آن اسات»( Levy,
«.)Sissons, & Holloway, 2011نمودار  11میزان سهم صنایع خدماتی از ارزش افزوده بارای کشاور
سنگاپور و همچنین نمودار  12سهم این بخش را از  GDPو اشتغال برای این کشور نشان میدهند.
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طور که مشاهده میشود ،بخشهای خدمات دانشبنیان از رشد مثیت و خوبی برخاوردار باودهاناد
اما بخشهای مربوط به حوزهی تولید ،ساختوساز ،و کشاورزی رشد منفی را تاربه کردهاند.
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صنایع خدماتی خدمات غذایی
و تشریفات
دیگر

7.4

4.2
اطالعات و
ارتباطات

حمل و نقل و بیمه و سرمایه خدمات تجاری مشاغل عمده
فروشی و خرده
گذاری
انبار
فروشی

نمودار  :6سهم صنایع خدماتی از ارزش افزوده سنگاپور؛  ،2015منبع(Ministry of Trade and :
)Industry Singapore, 2016

75.00

تولید ناخالص داخلی
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نمودار .8سهم خدمات از  GDPو اشتغال در سنگاپور ،1997-2007 ،منبعScience and (:
)Engineering Research Council, 2009

خدمات اکنون از ارکان کلیدی در اقتصاد سنگاپور اسات و  %65.9از  GDPاسامی و %67.7
از اشتغال کال در ساال  2007در ایان کشاور مرباوط باه ایان بخاش باوده اسات .در ساال ،2006
 138000مؤسسه در بخش خدمات ،با  1128000کارگر (متوسط  8کاارگر بارای هار مؤسساه) در
این بخش فعال بوده است»(.)Ibid, 2009
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شتاب نوآوری و فناوری دولتها را بر آن داشاته کاه تمهیادات ویاژهای در راساتای برناماۀ
توسعهای خود بیندیشند .تکنولوژی شتاب بیسابقهای یافته؛ طول عمر متوساط تکنولاوژی کااهش
یافته است؛ سرعت نوآوری افزایش یافته است .نوآوری و تکنولوژی متأثر از تاالشهاای علمای و
پژوهشی و فرایندهای تحقیق و توسعه در بخش آکادمی و صنعت میباشد .این شتاب بی سابقه و
این تالشها و ارتیاطات فراوان در بخشهای مختلف ،هزیناۀ هنگفتای را مایطلیاد؛ هزیناهای کاه
دولتها را وادار به برگزیدن تنها تعداد محدودی از رشتهها و شاخههای علمی میکند .بیتاوجهی
به این امر و سرمایهگااری و صرف هزینه در تماام شااخههاای علاوم نتیااهای جاز تاداوم توساعه
نیافتگی به همراه ندارد .همچنین انتخاب غلط و غیرکارا نیز موجب سقوط اقتصاد ی جامعه مای-
شود .انت ار می رود دانش پیشاران بتواناد مساا ل و مشاکالت جامعاه را حال نمایاد؛ بتواناد تحاول
اقتصادی در جامعه ایااد کند و همچنین بر اساس شرایط و امکاناات داخلای موجاود در دساترس
باشد .برای تحقق این انت ارات الزم است که چارچوبی برای انتخاب دانش پیشران تییین شود.الیته
در این مقاله همچنان که اشاره شد ،فقط بعد اقتصادی تعیین دانشهای پیشران مطالعه شده اسات و
سایر جنیه ها نیازمند بررسیهای دیگر است .لاا معیارهای انتخاب دانش پیشران این چارچوب را باه
دست میدهند .ظرفیت خلق ارزش افزوده ،ظرفیت خوشهزدن ،امکانپایری از من ر زیرساختهاا
و ظرفیت ایااد فرصتهای شغلی پایدار از جمله این معیارها هستند.
تغییر روند اشتغال در اتحادیه اروپا و پیشبینی که از این تغییر تا ساال  2025صاورت گرفتاه
است؛ آمار مربوط به صنایع و خدمات میتنی بر دانش برای کشورهای توسعه یافتهی جهان؛ هماه و
همه نشان از جایگاه ویژهی مشاغل دانشبنیاان و آهناگ ساریع ایاااد تحاول در حاوزهی اشاتغال
است .همچنین آمارهای مربوط به میزان ارزش افزودهی صنایع دانشبر و فناوریبار در طای دهاه-
های گاشته نشاندهندهی خلق ارزش افازوده ی بااالتر ایان صانایع در مقایساه باا دیگار بخاشهاا
میباشد .همۀ این قابلیتها و ویژگیها ،جایگاه ویژ بخشهای دانشبنیان را نشان داده و انتخابها
باید از درون این بخشها صورت گیرد؛ دانشی که ظرفیت ایااد تحول اقتصادی در ی جامعه را
داشته باشد؛ به گونهای که سیر حرکت به سمت توسعه با آهنگ سریعتری ادامه یابد؛ دانشی که از
من ر زیرساختهای موجود (مانند  ،ICTطراحی ،دانش و سرمایه داناشبنیاان) امکاانپاایر باشاد؛
دانشی که توانایی خلق ارزش افزوده باال و همچنین ظرفیت ایااد فرصتهای شغلی پایدار را داشته
باشد .ماموعۀ این معیارها و ضرورتها به ی انتخاب درست منار میشوند.
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Abstract:
Human societies have experienced three basic revolutions namely the
agricultural, industrial and knowledge-based economic revolutions in
modern socio-economic era. During those revolutions not only
economic structure but also social and cultural structures have
evolved. During the last two decades, the third revolution or
knowledge-based economy has started. An era in which application of
knowledge is the most important factor of production and it is a
driving force behind industrial and economic progress more than any
other factors .Given the present conditions and their profound
changes, governments have prompted special measures in order to
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fulfill the prediction of their development. The process of
development in this era depends on the right choice of leading
knowledge and precise and systematic planning for pioneering it. In
order to advance these measures, in addition to knowing the leading
knowledge, selection criteria should also be analyzed. This paper
utilized the descriptive-analytical approach to explain the subject, only
from the economic point of view, and data collection was conducted
using the existing documents and evidence, such as articles, books,
credible websites, etc. The findings of this research indicated that the
four basic criteria for an accurate and systematic selection include the
capacity to create added value, the capacity to cluster, the possibility
of infrastructure, and the capacity to create sustainable employment
opportunities which are all discussed in details in this paper.
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مقدمهای بر معیارهای انتخاب دانشهای پیشران | رحمانی ،نجفی و کریمی

صنعتی اصفهان و مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه رازی کرمانشاه
است .ایشان هماکنون مربی حقالتدریس گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان
است .نوآوری و تولید دانش ،رویکرد اقتصاد دانشبنیان در تحقق توسعه و اقتصادسنای از جمله
عالیق پژوهشی وی است.

سید محمد باقر نافی :متولد  ، 1341دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته علوم اقتصادی از
دانشگاه مفید .ایشان استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی است .اقتصاد دانش بنیان ،برنامه ریزی و
توسعه اقتصادی از جمله عال ق پژوهشی وی است.
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محمّد شریف کریمی :دارای مدرک دکتری اقتصاد توسعه از دانشگاه  UPMمالزی و دوره پسا
دکتری مطالعات توسعه از دانشگاه ورشو لهستان و لوند سو د بوده و در حال حاضر استادیار گروه
اقتصاد دانشگاه رازی می باشند .توسعه اقتصادی و تاارت بینالملل و اقتصاد سنای از جمله
عال ق پژوهشی ایشان است و تالیف بیش از  50مقاله در حوزه اقتصاد از دستاوردهای پژوهشی وی
میباشد.
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