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 چکيده
، اقتصاد هزاره سوم است. اقتصاد دانش محور، اقتصادي است كه دانش را به طور 1اقتصاد دانش محور

كند، بدست مي آورد، وفق مي دهد، و به كار مي گيرد. اجتماعي خلق ميموثر براي توسعه اقتصادي و 

در اين نوع از اقتصاد، دانش به عنوان مهمترين منبع يادگيري، مهمترين فرايند آن است. همچنين، 

اقتصاد دانش محور اقتصادي است كه توليد، توزيع و استفاده از دانش در آن نقش اصلي و غالب براي 

رد. كشور ما چند وقتي است كه در مبحث اقتصاد دانش محور وارد عرصه تحقيق و توليد ثروت دا

ريزي در اين زمينه با توجه به نقاط قوت و ضعف كشور وجود پژوهش شده است ولي، نياز به برنامه

است كه در اين زمان با تغييرات سريع اقتصاد دانش محور هدف از اين مقاله، تأكيد بر اهميت دارد. 

شود. توسعه اين اقتصاد بدون تطبيق هم مردم و هم اوقات تغييرات راديکال توصيف مي و گاهي

اد اقتص ، عناصر، تعريفاقتصاد دانش محورغير ممکن است. در اين مقاله، به توسعه مفهوم  هاسازمان

ي ضرورت بررس"در اين مقاله قصد داريم به پردازيم. پس، ، مراحل و تدوين دانش اصلي ميدانش محور

در پايان و  "پياده سازي اقتصاد دانش محور و راهکارهاي آن در كشور و موسسات آموزش عالي ايران

نيز به ارائه اهميت اقتصاد دانش و پيشنهادات و راهکارهاي مفيد در اين حوزه براي كشور و موسسات 

 آموزش عالي بپردازيم.

، موسسات آموزش محوردانش  سازمان دانش، اقتصاد دانش محور، :يديکل واژگان

 .)دانشگاه ها( عالي
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  علی نمکی

 .ي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتيآموزش عال تيريمد يتخصص يدكتر
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی نمکی

 بررسی ضرورت پياده سازي اقتصاد دانش محور و راهکارهاي آن در کشور

 (موسسات آموزش عالی ایران با تمرکز بر)
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 مقدمه
-Maldonadoشود ) يشناخته م هاسازمان يريپذو قدرت رقابت تيدر موقع ياكننده نيييامروزه دانش و اطالعات به عنوان عامل تع

Guzmán, 2016يحركت به سمت اقتصادها تيجامعه دانش محور و اولو جاديدولت بر ا ديتاك شي(. با افزا (  دانش محورKBE در برنامه )

 ،يتوان بهره برد )اورمزد يمهم م يمنبع رقابت کيعنوان موضوع است كه چگونه از دانش به نيوجود آمده درک اچهارم توسعه، مسئله مهم به

نمود.   تيريدانش را در سازمان مد توانياند كه چگونه ممساله متمركز نموده نيتالش خود را بر ا هااز سازمان ياريبس انيم ني(. در ا1831

KBEخ به توان پاس شيداشتن اطالعات به روز، افزا اريكار، در اخت تيفيبه بهبود ك توانيدارد كه از آن جمله م هاسازمان يبرا ياريبس يايمزا

 (. 1831 رن،ياشاره نمود )بو عيسر يريپذقيو تطب رييو امکان تغ گريد يهاسازمان يازهاين

ات ارتباط ليبه منظور تسه رساختيدر درون سازمان، بلکه در ارائه ز فياطالعات و ارتباطات، نه تنها در خودكار كردن وظا يآورفن مباحث

و  د؛كننيم يباز يروابط كسب و كار نقش مهم تيريدر مد زيو ن يابيبازار يهاياستراتژ کيبه  کي يسازادهيپ ،يسازمان يدر سراسر مرزها

 ني(. ا1001شده است )شارل و همکاران ،  ليتبد ياز موضوعات مورد توجه اقتصاد جهان يکيبه  يکيالکترون يابيبه آن در تجارت و بازار جهتو

 يگوناگون ليبه دال يابيدر تجارت و بازار IT ،ICT يريموضوع افزوده است. بکارگ تيبر اهم شوديم ادي« KBE»توجه كه از آن تحت عنوان 

الوه بر اند كه عشده دكنندگانيخاموش بازرگانان و تول کيشر نترنتيو ا انهيچون را ييهايآورفن راياست، ز افتهيضرورت  ياقتصاد عهدر توس

 (.1831،يرا به حداقل ممکن خود برساند )جالل يو سربار بازرگان يجار يهانهيتا هز دينمايكمک م زين هايريگميانجام محاسبات در تصم

KBE افتني يبرا شتريب قاتيامر ضرورت انجام تحق نيمورد استقبال عموم قرار گرفته است و ا رياخ يهااست كه در سال ياز موضوعات 

از  يکيعنوان مبحث به ني(. اAl-Maadeed & Weerakkody, 2016سازد ) يآشکار م شياز پ شيرا ب نهيزم نيدر ا ديجد يراهکارها

با  داننديكشورها م گونهنيا رايز باشد؛يدر حال توسعه م ايو  افتهيتوسعه ن يكشورها نياديمطرح شده و دغدغه بن ادمسائل روز اقتص نيترمهم

سعه تو يبه كشورها زيد را نبهره اندک خو نيكنار رفته و هم يتجارت جهان دانيو به طور كامل از م يبه زود نهيزم نيدر ا يكوتاه نيتركوچک

 اند، خواهند سپرد.گام برداشته نيمبحث نو نيبا ا مكه همگا يصنعت افتهي

 باشديم رييو در حال تغ ايپو يهاطيدر مح يكنون يهاسازمان شرفتيو عامل رشد و پ يرقابت تيمز کيبه عنوان  KBEاز آنجا كه  

به اهداف كشور و موسسات  دنيرس يموضوع و تالش در جهت هرچه اثربخش تر نمودن آن برا ني(، ضرورت پرداختن به ا 1008، ويو ك فهي)خل

 .گردديمشخص م كشور يآموزش عال

 

 موضوع اتيادب
و  يديكل يهااميبرگزار شد. پ KBEsدر موضوع  يناري، سم1001(  در سال ADB) اينشست ساالنه بانک توسعه آس نيو نهم يس در

بهره اندک خود را  نيهم ستندين KBEsخود به  ياقتصاد ستميموثر س ليدر حال توسعه كه قادر به تبد يبود كه كشورها نيمهم سخنرانان ا

در  تيموفق ي. براشوديم شتريب افتهيدر حال توسعه و توسعه  ياقتصادها نيخواهند سپرد و اختالفات ب يصنعت افتهي هتوسع يبه كشورها زين

با  يكار يروين ،يارتباط يهايفن آور يهارساختيو ز شرفتهياطالعات پ ديشده است، كشورها با يو جهان يرقابت ندهياقتصاد كه به طور فزا نيا

 ليبه درک عناصر تشک ازيو سهامداران آن ن ADBداشته باشند.  يتيحما-ينظارت طيو مح ايپو يهاو پژوهش ينوآور يهابرنامه ،يعال التيتحص

 ليدر حال ظهور تبد KBEsدارند تا به فعاالن  يمحل ييايآس يكمک به كشورها يبهتر برا يهاو توسعه روش يدهنده اقتصاد دانش جهان

 (.گفتارشي، ص. پRSDD  ،2007و ADBشوند ) 

 يعنوان موتور توسعه اقتصادبه” دانش“مفهوم  را،ي. اخدهدينشان م ديتول يرا در منابع اقتصاد يتحوالت متعدد ،ياقتصاد خيبر تار يمرور

ان عنوبه يخود بر دانش به طور كل يدر حال ظهور، با توجه به اتکا ياقتصاد ستميس نيرا به خود معطوف ساخته است. ا يريچشمگ تياهم

“KBE” ازمان . سرديگينشات م ياقتصاد يهادانش در تمام جنبه تيتر اهماز شناخت كامل دي. اقتصاد جدشوديم فياقتصاد دانش محور تعر اي

و استفاده از دانش و اطالعات استوار  عيتوز د،يبر تول ميكه به طور مستق ياقتصاد“را بهعنوان  KBE ني، همچن  يو توسعه اقتصاد يهمکار

 جاديدر ا ياز دانش سهم عمده ا يبردارو بهره ديكه تول دهديموضوع نشان م نيا ن،ي(. بنابرا8، ص. OECD ،1996كرده است ) فيتعر” است

 .كنديم فايا KBEثروت در 

و  يشده توسط دانش منجر به نوآور تيشده است. در واقع، اقتصاد هدا افتيدر يكمک به رشد اقتصاد يحال، دانش همواره برا نيا با

امروزه  ميدان ياست. همانطور كه م افتهي شيافزا يابه طور قابل مالحظه يدانش در توسعه اقتصاد تياهم رياخ يها. در سالگردديم يفن رييتغ

 ن،ي(. بنابرا11، 1991و الندوال ،  ي)فر از قبل دارد شتريب يو استفاده از دانش حت عيتوز د،يدر تول شهير ميطور مستقبه شدت و به تصاداق

KBEs در. مطالعات انجام شده دهنديكل عوامل  انجام م يوربهره شيافزا قيدر سطح اقتصاد از طر يوربهبود بهره يراب ييهاامروزه تالش 
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 يسنت عينابا ص سهيدر مقا يشتريب اريبس يوردانش طلب  ارزش افزوده چند برابر باالتر، و بهره عيكه صنا دهدينشان م عيعملکرد صنا ليتحل

 (.801، ص. 1001،  بسونيو گ يكنند )ل يمطالبه م يردانشيغ ايو 

 ديدر توابع تول ترميبه طور مستق توانديدانش م كهيطوردر حال حاضر در حال توسعه هستند به يليتحل يکردهاياساس، رو نيا بر

 ندهايها را به فراآن نيچندهد و هم شيرا افزا ديعوامل تول ريسا يديتول تيظرف توانديدر دانش م يگذارهيرشد گنجانده شود. سرما يهاهينظر

 يرشد بلندمدت اقتصاد يبرا شوند،يبازده آشکار م شيبا افزا يدانش يهايگذارهيسرما نيا كهييجاكند. و از آن ليتبد ديو محصوالت جد

 (. 11، ص OECD ،1996هستند ) يضرور

 قياز طر KBEخاطر درک ما از  نيو سخت است. به هم دهيچيپ يمفهوم دانش به طور كل يبند اسيو مق يريحال، اندازه گ نيا با

 به طور مطلق فرض كند تواندينم گريكس د چياست. در واقع، ه ريدر دسترس مربوط به دانش امکان پذ يهاشاخص تيفيو ك زانيسنجش م

هستند، ممکن  اديدانش بن KBE يهاكه مشاهدات و شاخص ييپاسخ دهند. لذا از آنجا قاًيسؤاالت مربوطه را دق ندكه اطالعات موجود بتوان

به  يازمبرميخاطر ن نيبماند. به هم يمبهم باق يهمچنان مفهوم هاموثر از شاخص يبندطبقه ايو  يريقابل اندازه گ فيبدون تعار KBEاست 

 يراب هاروش يبندطبقه ايبهبود اقدامات و  گر،يبه عبارت دموثرتر وجود دارد.  يبه روش ياقتصاد دانش يهاشاخص يبندو طبقه يريگاندازه

KBE كند. يم اريموثرتر كمک بس يهااستيآن و اتخاذ س يهاييايبه درک پو 

 

 ساختار اقتصاد دانش محور
است. تا  ”KBE“به  يو خدمات يديتول يكردن اقتصاد سنت لياقتصاد است تبد يكه در حال حاضر الهام بخش حوزه نظر يديعرصه جد

نوع در ت جاديشده است كه عالقه مند به ا دهيكش زني( …عربستان و ران،ي)مثل ا يعيمنابع طب يدارا يموضوع به اقتصادها نيكه دامنه ا ييجا

 يه سوب يجهان يامر نشان از شروع حركت نيبه منابع خاص و منفرد )مانند نفت و گاز( هستند. ا ياز وابستگ ييو رها ياقتصاد يها هيامنابع و پ

 ،يآموزش ستميس يتوان به چسبندگ يوجود دارد كه از جمله م ريمس نيدر ا يدانش محور است. هرچند موانع مختلف ياقتصاد يها هيپا جاديا

ا مقاومت ر نيا توانيكه چگونه م نجاستيسوال ا ،ياشاره نمود. به طور كل رييموجود و مقاومت در برابر تغ يبه روش ها يفعل ياعو اجتم يادرا

موزش آ تيفيبه اهداف اقتصاد دانش محور را هموارتر نمود. قطعاً ك يابيدست ريو كاردان كاهش داده و مس زهيافراد با انگ يريبه كار گ قياز طر

رده است ك ديدر اقتصاد تاك ”يانسان يهاهيماسر“ياتيح تيبارها به اهم يتوسعه اقتصاد ينظر اتيقرار دارد، چنانکه ادب يتحول نيندر قلب چ

(Prajogo, 2016 .) 

باور  نيخود متمركز شدند، با ا عالي آموزش بخش ارتقاء بر( …و رانيفارس )عربستان، ا جيحوزه خل ياز كشورها ياريبس انيم نيدر ا لذا

عه را فراهم آورند. با توس يدر سطح مل يبهره ور شيبهره برده و موجبات افزا يقدرتمند در توسعه اقتصاد دانش يكه بتوانند از آن به عنوان اهرم

 تيامروز به نوبه خود رشد نموده و تقو يرقابت در اقتصاد جهان يكشور برا کي ييو توانا يزندگ ياستانداردها يجنبه ها گريد يعال آموزش

 يكار ماهر و سطح باالتر را به استفاده از فن آور يرويچرا كه ن كند،يم بياقتصاد ترغ يهابهبود را در همه بخش ،يفيخواهند شد. آموزش ك

 يدر آوردن دانش برا يانتخاب، وفق و به صورت تجار د،يتول يهر جامعه برا ييتوانا تاً،ي. نهادهديم شيرا افزا يو بهره ور كنديم قيتشو ديجد

 مهم است. اريبس يزندگ يو بهبود استانداردها داريپا يرشد اقتصاد

نفت و منابع  يدارا ياقتصادها ريبا سا سهيدر مقا وانيتا يحت ايو  يكره جنوب ،يمنابع محدود از جمله سنگاپور، مالز يدارا يكشورها

 ه،يانباشت سرما يهااز روش يکيعنوان به يكرده اند، چون آنها متوجه شدند كه رشد اقتصاد جاديا يشتريب ياختراعات ثبت شده تجار ،يغن

 سيد، سوئمانند فنالن افتهيتوسعه  ياز كشورها يدر حال توسعه و برخ ياز كشورها يبرخ ب،يترت نيانباشت دانش است. به ا نديفرا کي شتريب

و توسعه، اختراعات ثبت شده، صدور  قيبر دانش مانند آموزش، تحق يناملموس مبتن ييخود را به دارا يگذار هيسرما يهانهيهز شتريو سوئد ب

 . يدر اقتصاد جهان گرانياز د شيب يرقابت تيساده است: به دست آوردن مز هاآن کياختصاص داده اند. هدف استراتژ يطراحمجوز و 

نوع ت نانيكسب اطم يخود را برا ياقتصاد هيسخت در تالش هستند تا پا يمانند عربستان سعود يبا اقتصاد تک محصول يها كشور

 يمش خط کيبه  ليتبد ياندهيبخش به طور فزا نيآموزش و اصالحات در ا يهانهينفت باشند. هز يعنيكاال  کيبخشند و كمتر وابسته به 

 هنگفت از طرح پنج ساله نهم به توسعه منابع اريبس يشده است و مبلغ هانهيهز ينيب شيكشور و پ نيتوسعه ا يهاهدر برنام يمركز ياسيس

از جمله دانشگاه علم و صنعت  يدر سطح جهان يهادانشگاه نيو همچن يو خصوص يدولت ديجد يهااختصاص داده شده است. دانشگاه يانسان

 اديت زسرع قياز طر ياندهيبه طور فزا يليتکم التيكشور، نه تنها در سطح تحص نياند. بخش آموزش ا افتهي( توسعه KAUSTملک عبداهلل  )

ت خود را تحوال نيدتريدارد تا با جد يمداوم برنامه آموزش يبه بررس ازين جهيشده و در نت دهيبه چالش كش يکيو تکنولوژ يعلم يهاشرفتيپ

 يآموزش تيرينظارت و مد شيافزا زيدر امر آموزش و ن يافراد حرفه ا ريو سا ديمعلمان، اسات يفن يهاييتوانا بودبه به ازين نيوفق دهد؛ همچن

 نهيبه ليالت از قبتحو نيدتريبا جد قيباشد. مسلما تطب انهيگراواقع ديگسترده باشد، اما با اريبس توانديم يراتييتغ نيوجود دارد. اثر متقابل چن
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و  سيدرت وهيدر ش ييو الگو يميپارادا رييتغ کيبه  ازيبس زمان بر است. چرا كه ن يموفق و كاربرد آنها در عمل كار اتيتجرب يسو برر  يكاو

 دارد. يريادگي

كند، وجود  تيهدا KBE کيكشورها را در گذار به  توانديكه م کي، چهار نقش مکمل از ابعاد استراتژ يتوجه به مطالعات بانک جهان با

 يمل ينوآور ستمي( س4و ) ايپو ياطالعات يهارساختي( ز8) ،يانسان هيسرما يقو ي( مبنا1مناسب، ) يو سازمان ياقتصاد ستمي( س1دارد: )

 يمبنا جادينداشتند. هنوز، با وجود ا يکساني شرفتيابعاد پ يرا در هر چهار جبهه برداشته است، اما همه ييهاگام يسعود عربستانكارآمد. 

ه عقب ماند شرفتهيپ يكشورها گريحوزه ها از د نيهنوز هم در ا ،يمل ينوآور ستميفرهنگ و س جاديو ا ،رتريگو چشم تريقو يانسان هيسرما

و  يو توانمندساز KAUSTمانند  يبا كالس جهان ياز جمله استقرار دانشگاه هاياز استراتژ يبيكشور با تالش در جهت ارائه ترك نياست. ا

 يربستان سعودع ياقدامات برا نيا ،ياست. به طور كل افتهيرا دارند، تکامل  يبه تعال يابيدست يبالقوه برا ليكه پتانس يفعل يهاارتقاء دانشگاه

عش و موان هايبا وجود تمام سخت يحت يمحور جهاناز اقتصاد دانش يدارد تا بتواند بخش يحياست كه تعهد صر زيبرانگو چالش زيانگ جانيه

منابع  يدارا يكشورها يتواند با توجه به تالش ها يم زي(. با توجه به مباحث مذكور، كشور ما نوزيعرب ن تي، ص. سا1010،  يباشد )رمد

الند، مانند فن افتهيتوسعه  يو كشورها وان،يو تا يكره جنوب ،يمحدود از جمله سنگاپور، مالز يعيمنابع طب يدارا ايعربستان و  لمث يعيطب

وز و توسعه، اختراع، صدور مج قيبر دانش مانند آموزش، تحق يناملموس مبتن ييخود را به دارا يگذار هيسرما يهانهيهز شتريو سوئد ب سيسوئ

كند و به طور  افتيدر يكمک به رشد اقتصاد يو صنعت اختصاص دهد تا دانش را برا يدانشگاه ها و مراكز آموزش عال يبا همکار يو طراح

دوطرفه و  يتوان اذعان داشت كشور وارد چرخه ا يو م گردديم يفن رييو تغ يشده توسط دانش منجر به نوآور تيمتقابل، اقتصاد همواره هدا

 نشان داده شده است. 1كه در شکل  ودش يبهبود دهنده م

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 رشد اقتصاديارتباط بين دانشگاه و صنعت و تاثير آن بر  -1شکل 
 

 اقتصاد دانش محور کیچهار رکن 

 کار ماهر يرويآموزش و ن -1

 يهااست. بهبود مستمر در سرتاسر بخش  يكار يهاو نگرش هامهارت يعني يفکر يهاهيسرما گرياساس دو شکل د يانسان هيسرما

ت نشان بلندمد يبر رشد اقتصاد يلياست. كار تحل يخالق و دانش متک يهادهيو استفاده از ا ديبر تول يا ندهيبه طور فزا يو اقتصاد ياجتماع

ازگشت است كه نرخ ب امدهيبدست ن يشواهد چياست. ه افتهيبه سرعت رشد  يانسان هيسرما د،يعوامل مختلف تول انيدر م ستميكه در قرن ب داد

 (.1939،  تزيباشد )آبراموو افتهيكاهش  ميدر آموزش و تعل يگذارهيسرما

KBE هر دو مورد  يمسئله برا ني( ا113-118، ص. 1993،  يبازار كار در سرتاسر جهان است )كارنو يهاشکل خواسته رييدر حال تغ

ارزش  هريحركت به سمت باال در زنج يكه آنها تالش برا ييبه پرسنل خالق و نوآورتر دارند، از آنجا ازيصادق است كه ن يميو قد ديجد عيصنا

 و ديپرسنل با مهارت باال و سازگارتر را دارند. در هر دو بخش تول يبرا يشتريب يتقاضا ICTدر حال ظهور وابسته به  عيصنا نيمچن. هكننديم

 (.OECD ،2001در حال كاهش است. ) نييپرسنل با مهارت پا يتقاضا برا وهاياست و در تمام سنار شيبه پرسنل ماهر در حال افزا ازيخدمات ن

 هيرماس نيكرد كه چن قيتصد دينکته را با نيشده است، ا رفتهيپذ يدر آموزش به طور گسترده ا يگذار هيبه سرما ازيكه ن يحال در

(. ADB ،2006حاصل خواهد شد ) زين اسيبازده به مق شيحاصل شود كه افزا نانيهماهنگ باشد تا اطم يفن آور يهااستيبا س ديبا يگذار

 قاتينوآورانه و تحق يآموزش يپاسخگو و توسعه نهادها يهااستيمناسب و س يهايفن آور قياز طر تيبه تقو ازين يآموزش و فن آور نيارتباط ب

 (.11-10، صص. RSDD ،2007و ADBمحور دارد ) 

دارایی 

دانشی

رشد 

اقتصادي

 دانشگاه

 صنعت
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  یمل ينوآور ستميس -2
 يهاتيدر انجام فعال گريکديمختلف با  يو نهادها هااست كه در آن سازمان ياز اقتصاد مل ستميرسيز کي( “NIS)  يمل ينوآور ستميس

 يندهايراكشور از جمله ف کي ينوآور ستميتر از سجامع دگاهيد کي، NIS(. 1001)بالزات ،  ”گذارنديم ريتاث گريکدينوآورانه تعامل دارند و بر 

 سنروسيك-نزي)مارت كنديفراهم م ينوآور نديدر فرا ريفعاالن مختلف درگ انيو تعامالت و روابط م ،يقيتشو يهازميشده، مکان يجاساز يريادگي

 ،1004 .) 

 جاد،يفعاالن ا نياز روابط ب يامجموعه جهيدر نت يفن تيدر ظرف شرفتيو پ يكه نوآور دهديم صيرا تشخ تيواقع نيا NIS مفهوم

 هااسطهو ،يدولت يقاتيو موسسات تحق هادانشگاه ،يشامل موسسات خصوص يانواع مختلف دانش است. فعاالن اصل يريكسب، اشاعه و به كارگ

 نکيل فعاالن به هم نياست كه اگر ا نيا ينوآور يهاستميس هيمربوطه هستند. فرض اول يو موسسات مال يکيتکنولوژ يهاپارک ومانند مناطق 

 ،يرنوآو يهاستميس نيا قي(. از طر1008)جانسون و همکاران،  كننديارتباط برقرار نم گريکديبا  نيرخ دهد و بنابرا توانديمن ينشده باشند نوآور

 .ابدييتوسعه م شتريب ديجد يهايو فن آور ندهايفرآ ،هاستميدر قالب س يساختار هيسرما

 قيتحق هايو خروج هايچون هر دو ورود هاستميس نيكردند. ا ييرا شناسا ينوآور يهاستميس ياساس تي( پنج فعال1000)  تيو وا ويل

 :ابنديي(  گسترش مR&Dو توسعه ) قيساده تحق ستميس کيفراتر از  رد،يگيرا در نظر م

 باشد؛ يمهندس ايو  يتوسعه ا ن،ياديبن قاتيكه ممکن است شامل تحق قاتيانجام تحق

 خدمت؛ ايمحصول  يو ساخت واقع ديدر تول قاتيتحق يعمل يساز ادهيپ

 ند؛يفرا ايمحصول و  يهايخروج انيو مشتر يياستفاده گنندگان نها ييشناسا

 گرد هم آوردن دانش مکمل؛ و نديفرا اي ونديپ

 (.11-14، صص. RSDD ،2007و ADB)  ازيموردن يريادگي يندهايآموزش و فرا

 هاشبکهساخت  -3
به  يابي. سهم رقابت در دستشوديمشخص م يفعاالن اقتصاد نيب ياز رقابت و همکار دهيچيفعل و انفعال پ کيمدرن توسط  اقتصاد

است.  ريو در حال ظهور درگ ديجد يهايبه فن آور يابيدر دست KBEsرشد در  يدياز عوامل كل يمهم است. برخ ياقتصاد يو بهره ور ييكارا

 ازين نيموضوع همچن نيدارد. ا ازيموردن يو توسعه منابع انسان ينوآور يرودنبال د،يجد يهايو فن آور يو اتخاذ دانش علم ديبه تول ازيامر ن نيا

 ايمحور و  ICTاعم از  ها(. ساخت شبکهADB ،2006با احزاب مرتبط در سرتاسر منطقه و جهان دارد ) يگسترده و شبکه ساز يبه همکار

مهم در حركت به سمت اقتصاد و جامعه محور دانش  فياز وظا يکيچهره به چهره  يتعامل سنت قياز طر ياساس اعتماد اجتماع رساخته شده ب

 است. يمل نفعانيذ هيتوسعه سرما يعناصر الزم برا يو اعتماد اجتماع ICT رساختياست. ز

، كسب، جذب، ICTشده است.  تيشکل گرفته و تقو ICTو استفاده رو به رشد از  عيتوسط توسعه سر KBE يهايژگياز و ياريبس

 ياز توسعه تيدر حما ICT تيظرف ليبه دل ني. اكنديفراهم م يرا در سطح جهان يو خارج يانتشار و استفاده موثر از دانش داخل ،يساز رهيذخ

 گرانيد يمهم و ارزشمند برا يهستند كه از كاربرد يدانش ياست كه دارا ييهاو سازمان هاافراد، گروه انيو حفظ ارتباط م جادي، و اهاشبکه

متقابل  يكارآمد، اتصال، وابستگ يسازشبکه يآن برا تي( در ظرفKBDمحور  )از توسعه دانش تيدر حما ICT تيبرخوردار است. در واقع، اهم

 شوديم ياطالعات در عصر دانش ضرور رساختيمهم است، ز اريبس يدر عصر صنعت يکيزيف رساختيز كهينهفته است. در حال يو هماهنگ

 (.1001)دالمن و آبرت ، 

 تيمز کيها در انجام كسب و كار شبکه نيهستند و ا عيشا ييايآس يو كسب و كار در كشورها ياجتماع يهاطور معمول، شبکه به

خود، اشکال  بيو معا ايبا مزا ينيدر جوامع كسب و كار چ guanxiدر ژاپن و  keiretsusكره،  ير جمهورد Chaebols يهاهستند. شبکه

 يايشده در جلسات انجمن ملل آس بيتصو ييماال يهاوهيش mufakatو اجماع  Musyawarahبوده است. مشاوره  نفعانيذ هياز سرما نهينهاد

ز مهم است ا ييايآس يهاروابط در فرهنگ جاديشوند. ا دهيد نفعانيذ هيساخت سرما يبرا يعنوان خدمتبه توانديهستند كه م  يجنوب شرق

 اميپ ستميس عيو سر رمنتظرهي. رشد غكننديم يگذارهيمقاصد سرما گريد ايو  يشخص يهاتيكسب و كار، فعال يبرا طها بر روابآن كهييآنجا

در  يسازهبه روابط قائلند، نسبت داد. شبک هاينيپيليكه ف يبه ارزش توانيرا م نيپيليتلفن همراه در ف يهايگوش قياز طر اميارسال پ ايكوتاه و 

و ADBبود )  ميخواه گريکديو فرهنگ با  يتکنولوژ تيتقو ياست كه در آن شاهد چگونگ يكسب و كار و عرصه اجتماع کي احتماالً ايآس

RSDD ،2007 .13، ص.) 

 ینظارت يهاطيو مح هااستيس ميتنظ -4
 ريز يشامل سه حوزه يكل يمتفاوت است، اما الگو KBE / KBDشان به سمت حركت ملت يبرا ييايدول آس رندگانيگميتصم نقش

 است:
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 مجدد و مقررات ي: قانون، سازمان/ سازماندهاستيس   

 چشم انداز، راهبرد و نقشه راه ني: تدويزيبرنامه ر   

 لوتيپا يهااز جمله پروژه ازيموردن ياجتماع ،يسازمان ،يکيزيف يهاو برنامه هارساختيز يسازادهيو پ جادي: اهاو برنامه هارساختيز   

در باال  8و  1حوزه در بند  ني. اينوآور ستميس ايو  يو توسعه علم و فن آور ICT/ موسسات هارساختيز ،يدر سه حوزه توسعه منابع انسان

 (.1001،  مري( )ت13، ص. RSDD ،2007و ADBشد )  يبررس

 

 رشد دانش مراحل

 و اطالعات ارائه شده توسط يريدارند، انعطاف پذ ازين يكمتر يتيريسطوح مد باشند،يتر مانعطافتر و قابلمحور سادهدانش يهاسازمان

رد به عملک يابيكه دست ستيمعنا ن نيموضوع به ا ني. ادهديبه شركت اجازه محافظت بهتر در برابر خطر را م ديجد يساختار عملکرد نيا

قادر نخواهد  ديجد ستميس کياز دانش، و توسعه  حيصح کرديمحور بدون رودانش يهاخواهد شد. سازمان ليساده تبد نديفرا کيبه  بمطلو

سازمان  ديبا مدل جد قيتطب نديسازمان ها دشوار است. فرا نيا يساز ادهيپ شوديو اغلب استدالل م ابند،يبود به عملکرد مطلوب دست 

 يبه آن اشاره شده است م 1كه در جدول  ايپو ياانجام داد، بلکه فقط با استفاده از مراحل شش مرحله ميبه طور مستق توانيممحور را ندانش

مراحل  يريپذاست. در طول مرحله اول امکان ياتيح اريموردنظر بس رييقبل از تغ ستميكل س يو بازسازمجدد  يابيتوان صورت داد: ضرورت ارز

 تي. هر مرحله تثبشوديدر توسعه سازمان دنبال م دياز توسعه دانش محور با توجه به اصول مفهوم جد حيصح يمبنا کيشود، يارائه م يبعد

به  يابيدست نيبر عملکرد شركت خواهد داشت، و همچن يبد ريمرحله باالتر تاث کيدر  ياشتباهات احتمال -را فراهم خواهد كرد يمرحله قبل

 و يدوره ا يابياست كه ارز ليدل نيخواهد داشت. به هم ييبر عملکرد به دست آمده در مراحل نها يبهتر ريتاث هياول يزسااهداف مرحله آماده

ممکن  ”تفکر يهاگروه“توسعه  شود،يم هيتوص اريبس ياست. كارگروه ازياز تماس با سازمان موردن يادر هر جنبه عيبه دنبال اصالح سر ق،يدق

همکاران ، نشان داده شده است )النا و  1مراحل توسعه توسط بهبود دانش در داخل سازمان در جدول  ”ريمس“بهتر منتج شود.  لکرداست به عم

 (. 881، ص 1001

رانجام مهم را به س نياست كه ا ازين ييهاو شاخص هابه اقتصاد دانش به سنجه يابيتحقق و دست زانيم يبررس يبر موارد مذكور برا عالوه

تا  ميدهينشان م 1011و  1001 يهاانجام شده در سال قيدو تحق يرا بر اساس بررس KBE يهاشاخص 1در جدول  ليدل نيبرساند. به هم

( 81-11، صص. 1001كشور ،  يآمادگ يابي. )گزارش ارزمياز آن استفاده كن ميبتوان KBEبه  يابيدست زانيم يابيخود جهت ارز يهايدر بررس

 .(81-11، صص. 1011)كاران ، 
 

 (334، ص 2002، 2مراحل رشد دانش )النا و همکاران -1جدول 
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 )33-21، صص. 2012، 4( )کاران33-21، صص. 2002، 3)گزارش ارزیابی آمادگی کشور KBEي هاشاخص -2جدول 

 ايسياست شبکه -1 اياقتصاد شبکه -4 ايجامعه شبکه -8 يادگيري از طريق شبکه -1 دسترسي به شبکه -1 هاشاخص

  ي هازيرساخت

 اطالعاتي

  دسترسي به

 اينترنت

 قيمت اينترنت 

  سرعت و كيفيت

 شبکه 

  سخت افزار و نرم

 افزار

 خدمات و پشتيباني 

  دسترسي مدارس به
ICTs 

  بهبود آموزش باICTs 

  توسعه نيروي كارICT 

  مردم و سازمان

 آنالين

  محتواي محلي

 مرتبط شبکه

 ICTs  در زندگي

 روزمره

 ICTs  در محيط

 كار

 ي هافرصت

 ICTاستخدام در 

  تجارت

 B2C1الکترونيکي 

  تجارت

 B2B1الکترونيکي 

 دولت الکترونيکي 

  مقررات مخابرات يا

 ارتباطات از راه دور

  سياست تجارت
ICT 

 تحقيق و توسعه -10 نيروي كار -9 آموزش -3 سرمايه فکري -1 هارسانه -1 هاشاخص

 

  راديو، تلويزيون و

 هاروزنامه

  استخدام در

 هارسانه

 

 حق انحصاري اختراعات 

 حق چاپ و نشر 

 مجوزها 

 ي تجاريهانام 

  انجمن علمي و يا فني 

 آموزش عالي 

  آموزش از راه

 دور

 

  استخدام در

ي علمي و هاحوزه

 فني

  استخدام در

 صنعت الکترونيک

  استخدام در

 صنعت مخابرات

 

 موسسات تحقيقاتي 

  سرمايه گذاري در

 تحقيق و توسعه

 

 

 KBEنکاتی مهم از تجارب کشورها در رابطه با اتخاذ 

توان از تجربيات متنوع شش كشور آسيايي هند، سنگاپور، مالزي، تايلند، جمهوري چين و كره بيرون كشيد. اگر ي متعددي را ميهادرس

 بيدر مسير دستيا هاي متفاوت كشورشان تجربه كردند، اما برخي از شباهتهاچه، اين كشورها مسيرهاي منحصر به فرد خود را بر اساس واقعيت

مذكور در باال به تفکيک  KBEبه موفقيت آنها وجود دارد. در ذيل به طور خالصه ابتکارات اجرا شده توسط اين كشورها مبتني بر چهار ركن 

 شود.بررسي مي

 رهبري قوي و اراده سياسي .1

 سازي آنهاخط مشي گذاري روشن و حمايت كافي براي پياده .1

 تقويت ارتباط و پيوند با بخش خصوصي  .8

 ي خالقانه براي دستيابي به نتايج مطلوبهابررسي روش .4

 ي به حاشيه رانده شدههابراي گروه ICTاستفاده از  .1

 (.81-81، صص. RSDD ،1001و ADB تركيب تکنولوژي مدرن با بومي ) .1

 ابتکارات پيشنهادي

 ابتکارات خاص كشور -الف

تواند از تجربيات ديگر كشورهاي آسيايي )به دليل نزديکي مي موزش عاليدر كشور و موسسات آ KBEپياده سازي كشور ما ايران براي 

نکاتي مهم از تجارب "اند، بياموزد. موضوعات مهمي در بخش داشته KBEيي در تبديل شدن به يک هافرهنگي( كه در حال حاضر پيشرفت
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4 Karahan 
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نيز شامل ابتکارات پيشنهادي درباره پياده سازي و اجرايي كردن  در باال به طور خالصه عنوان شد. بخش زير "KBEكشورها در رابطه با اتخاذ 

 است كه مي تواند در كشور و موسسات آموزش عالي مثمرثمر باشد. KBEاركان 

 آموزش و نيروي كار ماهر در كشور -1

 ي اصلي يادگيري از هاپايه ي درسي در پرتو عملکرد مهم آن در فراهم نمودنهاي آموزشي و برنامههانياز به مديريت بهتر سيستم

  .ي حياتي براي قرن بيست و يکمهاو ديگر مهارت "1يادگيري آموزي"جمله 

 هاي يادگيري در محل كار براي افراد تر از جمله روشي آموزشي مناسبهاي آموزشي موثر و اتخاذ روشهانياز به ساخت محيط

 .جديدالورد

 عنوان رهبران تحقيق و نوآوري تجديدنيرو كنند تا اي بايد نقش خود را بهو مدارس فني و حرفه هااهموسسات آموزشي، به ويژه دانشگ

 خدمت كنند. 9عنوان عوامل پيش فعالدر انتقال دانش، بيشتر در خلق دانش به 3عنوان عوامل انفعاليبه عوض ايفاي نقش به

  ي تدريس با محيط كسب و كار هاي درسي و شيوههااز ارتباط و تناسب برنامهارتباط و پيوند بين صنعت و دانشگاه، براي اطمينان

 .بايد تقويت شود

 بايد نقش خود را نسبت به سرمايه داران و ارائه دهندگان از نو بازبيني كند تا بخش آموزش را جهت دهي و توانمند سازد و  دولت

به عنوان  .فعاالن بخش خصوصي را در هر دو زمينه آموزش و كسب و كار تعيين كندي مورد نياز براي هاو دستورالعمل هاسياست

تواند تجربيات موفق كشورهاي آسيايي را در همکاري با بخش خصوصي براي تقويت مقررات آموزشي مورد بررسي مثال، كشورمان مي

 و استفاده قرار دهد.

 

 در كشور ICTو  هاساخت شبکه -2

 بايد در جاي خود قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود كه اقشار محروم جامعه از دسترسي برابر به  هاو برنامه هاسياستICT  و خدمات

 آنالين بي بهره نيستند. 

  به حداكثر رساندن پتانسيلICT آموزش يي از مزاياي اجتماعي مهم مانند هااز طريق همکاري بخش خصوصي به ويژه در حوزه

 الکترونيکي و سالمت الکترونيکي.

 در ميان كساني كه درگير بخش  هااطمينان از توسعه مستمر مهارتICT عبارتند از توليد محتواي  هاهستند. در اينجا مهارت

 ختلف هستند.ي مها، بلکه در سراسر بخشICTهاي كليدي موردنياز نه تنها در بخش افزار كه مهارتديجيتالي و طراحي نرم

 

 نوآوري ملي در كشور ايجاد سيستم -3

  ارتقاء ظرفيتR&D، 

 ي بين دانشگاه و منابع تفکر و انديشه از جمله ارتباط و پيوند با كسب و كار،هاتقويت بيشتر شبکه 

 دسترسي و انتشار علم و فن( آوريS&T)10 ي بزرگ و چند مليتي هاسازمانكه نوآوري اغلب در ي محلي با توجه به اينهابه شركت

 .گيردشود و مورد توجه قرار مي)غربي( و موسسات پژوهشي دولتي آغاز مي

 در مورد حقوق مالکيت معنوي هانياز جدي به اجراي سياست 

 11طي كوچک و متوسهاشركت ي كسب و كار براي تحريک نوآوري درهاگذاري در فرصتتر به سرمايهدسترسي آسان. 

 سياست و محيط نظارتي در كشور -4

 عناصر مختلف  وجود يک چارچوب ملي كه به بررسي ارتباطKBE هااي روشن و منسجم از سياستپردازد، وجود مجموعهمي ،

 كند؛ي دست يافتني ترجمه ميهاو برنامه هاو استراتژي را به فعاليت هاي محسوس كه سياستهاو برنامه هااستراتژي
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 كار وكار الکترونيکي، ايجاد يک محيط كسبوسبي جديد كهانويس قانون و اصالحات محيط نظارتي براي فعال كردن حالتتهيه پيش

كار ناشي از ساختارهاي وي كسبهامبتني بر اعتماد و اطمينان در فرايندهاي آنالين، كنترل جرايم اينترنتي، و كاهش هزينه

 از جمله در بخش ارتباطات از راه دور )مخابرات(؛ 18/ انحصار چند جانبه11انحصاري

 ي نوآوري جديد در چگونگي انطباق هافق و شيوهمستندسازي تجربيات موKBD  براي كسب حداكثر سود از كشورهاي آسيايي كم

كار؛ و( ايجاد سرمايه اجتماعي بومي براي توسعه كسب1( اعمال نفوذ بر سرمايه انساني منحصربه فرد كشورمان؛ )1درآمد، از قبيل )

تر بر انداز وسيعي دولتي و خصوصي با استفاده از يک چشمهارزي، سرمايه گذاريمسازيِ تركيبي از همکاري توسعه برون( بهينه8)

( خلق جامعه پايدار 1ي كم درآمد؛ )هارساني مستقيم به كشاورزان و ساير گروهاندازي سرمايه ساختاري براي انتفاع( راه4سرمايه؛ )

 .ي بسيار مهم براي افراد فقير در كشورهامنظور تسهيل تبادل دانش و قابليتاندازي شبکه به ( راه1ي سازماني بومي )هاجديد و مدل

 ابتکارات در بين كشورهاي منطقه  -ب

تواند نقش مهمي براي هدايت كشورمان براي تبديل به گذشته از ابتکارات خاص كشور، ابتکارات در بين كشورهاي منطقه نيز مي

KBEs/KBDs تواند توسط يايفا كند. اين ابتکارات مADB  با كمکKBEs.در منطقه انجام شود 

وجود دارد كه در سطوح ملي و منطقه  KBDي مدل هانياز به تدوين اصول اساسي و مفاهيم عملياتي و شاخص KBD:تدوين مدل .1

تواند شامل اين تدوين ميكند. را تركيب مي "(KM) 14مديريت دانش"و  "توسعه پايدار"اي دو موضوع نوخاسته مهم توسعه جهاني يعني 

 كند.است كه يک ارزيابي اوليه از آمادگي كشورها و مناطق براي اقتصاد دانش فراهم مي 11( بانک جهانيKAMاستفاده از روش ارزيابي دانش )

ADB عات است را توسعه دهد و ي اطالهاتواند موارد جديدي شامل ذخيره و انتشار دانش، به خصوص آنهايي كه مربوط به انتشار فن آوريمي

ي اجتماعي و خصوصي تا تعيين درست تاثير دانش بر بهره وري و هاتواند تجزيه و تحليل نرخ بازگشت سرمايه دانش در بخشيا بيافزايد. آن مي

 رشد را انجام دهد. 

اي وجود دارد و ي توسعههاو بخش هادر برنامه هامتمركز بر ضد فقر: نياز به بررسي بيشتر جزئيات اولويت KBDي توسعه هابرنامه .1

و يا  KBEريزي شده به سمت ي خاصي از سياست و نظارت متمركز باشد براي كسب اطمينان از اين كه انتقال برنامههاتوجه بايد به حوزه

KBD ي از لحاظ اجتماعي مستثني در جامعه را ارتباط خواهد هاي كم درآمد و بخشهاي جهاني به طور مطلوب گروهدر اقتصاد به طور فزاينده

)به عنوان مثال، فناوري اطالعات بانک جهاني  ICTي توسعه با هدف اتصال شکاف هاتواند بر بسياري از ديگر برنامهداد. چنين مطالعه اي مي

گسترش دهد. در اين  KBDو به سمت  ICTمان را فراتر از ( صورت بگيرد اما گفت11و آژانس توسعه بين المللي كانادا در آسيا 11براي توسعه

 تواند در نظر گرفته شود.حوزه يک كنفرانس در ميان ذينفعان در منطقه مي

ي آموزشي هااي از دورهدر منطقه: نياز به طراحي و انجام مجموعه KBDريزان ريزان و استقرار انجمن الکترونيک برنامهآموزش برنامه .8

ي برنامه ريزي توسعه يا اقتصاد كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه شامل: هاگروه/هاريزان توسعه/ اقتصادي سطح باال در وزارتخانههبراي برنام

ز اعنوان كاالهاي اقتصادي )به عنوان مثال قدرداني از سرمايه فکري الف( الگوهاي جديد اقتصاد دانش، ب( رفتار متمايز اطالعات و دانش به

، ه( تمرين برخي از اين KBDريزي نسبت به ، د( بررسي تجربيات موفق كشورهاي منطقه در برنامهKBDطريق استفاده از آن(، ج( مدل 

روز گذاري و بهبراي به اشتراک KBDاندازي جامعه الکترونيک از طراحان ( به كار رفته در سطح ملي، و ج( راهKMابزارها در مديريت دانش )

 در منطقه.KBDانش جديد رساني د

در سطح منطقه جهت تسهيل  KBE /KBDي دانش در سراسر منطقه: نياز به شناسايي نقاط ورود استراتژيک هاسازي داراييپياده .4

ک كنند، وجود دارد. يهمکاري و هم افزايي در ميان كشورهاي منطقه در حالي كه آنها به سمت اقتصادها و جوامع دانش محورتر حركت مي

 "نوآوري"يعني  KBDي اي متقابالً ارزش و تاثير دو دستهمنطقه R&Dي هاي اين نکته است كه شبکهي راهنما در اين راستا مشاهدهنشانه

يم مي دانش در سطح منطقه اي تعهاكنند. اين رويکرد ممکن است به شناسايي دو اصل ديگر اعمال متقابل داراييرا فراهم مي "ساخت شبکه"و 

( 1(. يک نشانه راهنماي احتمالي براي آگاهي از اشکال سازماني اعمال متقابل سه اصل )عالمت سوال )؟( در وسط شکل 1داده شود )شکل 

                                                           
12 monopolistic 
13 oligopolistic 

14 Knowledge Management 

15 World Bank Knowledge Assessment Methodology 

16 World Bank’s Information Technology for Development 

17 Canadian International Development Agency’s Pab Asia 

http://www.joas.ir/


 017 -085، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

شناسايي شده است، كه مي تواند اشکالي از شبکه سازي  19المللي تحقيقات توسعهدر مركز بين 13ي دانشهاتوسط پروژه پژوهش در سيستم

 را به خود بگيرد. R&Dي آموزشي متمركز بر مبحث نوآوري و آموزش كارآفريني و هاو يا موسسات/برنامه "ايي توسعههادانشگاه"

 
 (3200، 20ي دانش در سراسر منطقه )تالی سایونهاچارچوبی براي پياده سازي دارایی -2شکل 

 

هاي منطقه( هاي منطقه در مديريت دانش و يادگيري سازماني: اسپانسري )يا اسپانسري مشترک با سازمانسازي با سازمانشبکه .1

ي جامعه مدني كه در نوآوري، توسعه و آموزش ابزارهاي جديد براي مديريت ها، موسسات دولتي و سازمانهاكنفرانسي را كه مدارس، دانشگاه

اندازي شبکه را در سطح گذاري تجارب و راهتواند تبادل و به اشتراکادگيري سازماني فعال هستند، به عهده بگيريم. اين اقدام ميدانش و ي

 منطقه براي ترويج و تسهيم ابزار مديريت دانش و يادگيري سازماني باعث شود.

ژي انداز، استراتتوان به تركيب چشمريزي كشور، براي مثال مينويس استراتژي برنامه: در تهيه پيشKBEي هاكمک به تدوين برنامه .1

اند، توجه يي را تدوين و اتخاذ كردههاخوب كشورهاي منطقه كه چنين طرح /بر اساس تجربيات موفق KBEاي و يا ملي و برنامه عملي منطقه

 كرد.

ل و اي براي مشکالت، مسائي منطقههاحلبيني و پيشنهاد راهبرون مرزي: نياز به شناسايي، پيشمطالعه سياست تجارت الکترونيک  .1

، صص. RSDD ،1001و ADB ) ي ناشي از تجارت الکترونيک، دادوستد و يا انتقال دانش برون مرزي وجود داردهاپذيريخطرات و يا آسيب

43-11.) 
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه
اگير، وكار و جهاني شدن فرانتقال جهاني به عصر جديد توسط رقابت جهاني، تغييرات فراوان اطالعات و ارتباطات، افزايش پيچيدگي كسب

محور تا حد زيادي مشروط به اي اطالعات و دانشيک فرايند جهاني معاصر است كه هيچ كشوري نسبت به اثراتش مصون نيست. ساخت جامعه

 ي مدرن و پايدار است.عنوان زيرساخت رشد و توسعهبه ICTچنين استفاده از برداري از دانش و همبهره ظرفيت توليد و

پذيري كشور مبناي واقعي از رقابت .كندتصديق مي KBEعنوان عوامل كليدي استراتژيک در ايجاد را به ICT كشور ما اهميت دانش و

ي هادر مديريت موفق بخش "دانش و اطالعات"ي انساني كه قادر به استفاده از هادر قرن بيست و يکم بر اساس اين اقدام قرار دارد؛ توسعه سرمايه

ر قلب سياست توسعه د آموزش عالي، به ويژه ارتقاء آموزشمشهود، نامشهود و مجازي دوران مدرن جديد هستند. به منظور انجام اين اقدام، 

افزايش تعداد و كيفيت افراد با تحصيالت باالتر، توسعه كاركنان دانش را كه قادر به درک جهان اطراف و عمل بر طبق آن به  كشور قرار دارد.

بر حسب  ICTفاده بيشتر ازطور كلي به استكرده بهبر اين، كاركنان دانش و افراد تحصيلكند. عالوهي كارآمد و مولد هستند را تضمين ميشيوه

 ند. ي توليد سنتي هستهاي توليد با ارزش افزوده نسبت به ستادههاتوليد محصوالت دانشي قادر خواهند بود كه داراي سطح باالتري از ستاده

طبيعي كشور توسط  سازي مزاياي نسبيو در نتيجه غني KBEاقدامات سياستي به منظور تسهيل در انتقال از اقتصاد منبع محور به 

 كرده، خالق و ماهر كشور بايد بر موارد ذيل تمركز كند:مزيت رقابتي سرمايه انساني تحصيل

 بهبود هدایت دانش

اي مهم از افراد داراي اي كه امکان دارد به افراد توسعه يابد تا تودهالعمر شناخته شود و اندازهعنوان يک فعاليت مادامآموزش بايد به

كار پويا باشند. آموزش وي مستمراً در حال ظهور جهاني و محيط كسبهاگذاري در فرصتافي فراهم كند كه قادر به درک و سرمايهتحصيالت ك

ل ه مراحعنوان ورودي بكننده كيفيت دانشجويان به، دانش، توانايي يادگيري و عادات كاري تعيينهاكه مهارتاي بايد بهبود يابد، از آنجاييپايه

چنان براي حمايت از دستيابي به دانش بعدي آموزش هستند. توجه خاصي بايد به اصالح نظام آموزش عالي داده شود. برنامه درسي بايد هم

كند، به طوري كه دانشجويان بتوانند بهتر ( را ادغام مي11كه در همان زمان دانش عملي )دانش چگونگيمحور و علمي ادامه يابد، در حاليتئوري

ي جديد تدريس و يادگيري بايد معرفي شوند تا افراد قادر به اجراي هاكار به عهده بگيرند. روشوي خود را در محيط كسبهاتر موقعيتو سريع

يجاد گرفتن شغل قادر به ايادبر ي كارآفريني در افراد دارد تا عالوههاتر باشند. اين موضوع بيشتر داللت بر توسعه مهارتدانش به روش سازنده

محور گر مهارت اساسي در جامعه اطالعاتي و دانشكه آن بياني مهم باشد از آن جاييهاشغل نيز باشند. افزايش سواد كامپيوتري بايد از اولويت

اني فعلي در اين بخش نه براي پشتيبمنابع عمومي  زيرااست. اصالح كيفي آموزش عالي بايد با تعريف دوباره مدل تامين مالي آموزش همراه باشد 

توزيع مجدد بودجه دولت به نفع آموزش بايد ظرفيت فيزيکي و بشري را از طريق اصالح  .ي موجود و نه براي توسعه آن كافي نيستهااز سيستم

 تاثيرگذار باشد. هانشگاهشرايط كار و تحصيل بهبود دهد كه بايد به طور مثبت بر اثربخشي دروني و بيروني هر دو دانشجويان و دا

 بهبود توليد دانش

ي نهادي تکنولوژيکي همراه با حمايت مالي كافي هابهبود محيط نوآوري كشور و موسسات آموزش عالي نياز به توسعه و تقويت زيرساخت

نوآورانه داخلي هستند كه در نهايت رشد و توسعه ها عناصر كليدي القا و حمايت از خالقيت كند. آنسازي دانش را ممکن مياست كه سرمايه

ها را بخشد. موسسات آموزش عالي بايد از نظر مالي تشويق به انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي باشند، يعني آناقتصادي كشور را تسريع مي

ردي ي كاربهامدت تا برنامهي بنيادي بلندهااز پژوهشي اي تکنولوژيکي داشته باشند كه شامل محدودههااي از فعاليتقادر سازيم تا زنجيره

ي هافوري هستند. از ديدگاه اقتصاد كالن، دولت بايد دستيابي به دانش از خارج از كشور را توسط قانون تجارت آزاد، تشويق به سرمايه گذاري

 خارجي و صدور مجوز تکنولوژيکي حمايت كند.

 بهبود انتقال دانش

روز رساني شرايط كاري . بهخارج شودتوجهي از وضعيت نمادين فعلي ن موسسات آموزش عالي و صنعت بايد به ميزان قابلهمکاري بي

، راه افزايش كيفيت و اعتبار تحقيقات هااي آنچنين منابع الزم براي پيشرفت حرفهها به تمام تجهيزات و همدانشگاهيان بر حسب قادرسازي آن

سات كار واقعي است. موسوكار و صنعت براي حل مشکالت كسبوعنوان تامين كنندگان كمک فني مرتبط و مفيد به كسبها بهاء آنو ارتق هاآن

ي سياسي عهتحليل اقتصادي و توسوتوانند نقش يک عامل كليدي در تجزيهها ميآموزش عالي تنها درگير نقش انتقال تکنولوژي نيستند، بلکه آن
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 ي توسعه اقتصادي و ديگر موسساتهاتواند به دولت، سازمانها ميتحليل آنوع و مناطق خود را ايفا كنند. تحقيقات اقتصادي و تجزيهبراي جوام

كت در ي مختلف براي مشارهاتوانند به سازمانها ميبر اين، آني توسعه اقتصادي كمک كند. عالوههاو سياست هادر هنگام تدوين برنامه

ي تحليلي براي مشاركت موثرتر در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كمک هابراي توسعه مهارت هابه سازمان ياري وريزي استراتژيک، برنامه

 كنند.

 ي اطالعاتی فعلیهابهبود زیرساخت
كه افراد داراي تحصيالت اط بايد افزايش يابد به طوري، به ميزان زيادي هنوز در مرحله نوپاي خود هستند. ارتبICTي كاربردي هابرنامه

بايد حذف شود و بهبود  ICTتر بخش توسعه داد. موانع حقوقي، قانوني و سازماني براي توسعه سريع ICTكافي را بتوان براي استفاده بيشتر از 

دارد. دسترسي گسترده و مقرون به صرفه بخش  كار عامل اصلي است كه به طور مثبت بر توسعه خدمات مخابرات تاثيرومحيط كلي كسب

 شود. رشد اقتصاد كشور را باعث مي نتيجهدهد كه در را افزايش مي ICTارتباطات از راه دور، استفاده از 

 يافتني براي كشور است، زيرا كشور و موسسات آموزش عالي داراي پتانسيلاقتصاد و جامعه دانش محور، قطعاً هدف استراتژيک دست

با اين حال، به منظور اجراي اين امر، يک تالش مشترک ميان دولت، كسب و كار، مراكز آموزش  .باشندبشري و زيرساختي براي حمايت از آن مي

مان براي كاهش معايب كشور موردنياز است. اگر كشور ICTبر استفاده از عنوان يک كل براي توليد، اشاعه و انتقال دانش عالوهعالي و جامعه به

 "تحصيل كرده بودن"كند و عنوان دو عامل مهم كليدي براي توسعه اقتصادي اعالم كند شروع به زندگي در عمل ميرا به ICTشناخت دانش و 

تواند شکاف دانش موجود را محدود كند و در عصر جهاني جديد با شايستگي و شود و كشور ميتبديل به يک ارزش اجتماعي درجه باال مي

 .(83-81، صص 1009، 11اركوويک و همکاراناعتماد به نفس وارد شود )ب
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