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 چکيده

حال توسعه عنوان یک نیاز اساسی برای کشورهای در تنها بهمحور نهجامعه دانش و اقتصاد دانش سمت رکت بهح

کاهش قابل توجه توان رقابتی را موجب  ای،بلکه اجتناب از حرکت به سمت چنین جامعه ،آیدشمار میمانند ایران به

وجه به ، تمحوردانشمحور به سمت اقتصاد برای حرکت از اقتصاد سنتی منابع اقتصاد کشور نیازشد. با توجه به  خواهد

ای د. این مقاله با هدف شناخت تجربهدهتواند خطای انتخاب مسیرهای حرکتی را کاهش می تجربه کشورهای مختلف

 ،محوردانشت حرکت به سمت جامعه دانش و اقتصاد بر کشورهای عربی در جه تأکیداز کشورهای در حال توسعه با 

 مقاله نشان. نتایج کندمیرا طراحی  محوردانشحرکت جامعه ایران به سمت جامعه دانش و اقتصاد  چارچوب کلی

مدت، تالش برای تولید آموزشی کوتاههای ارتباطاتی و اطالعاتی، گسترش دورههای دهد توجه به ایجاد زیرساختمی

ها ایجاد نهادهای اجتماعی، تعریف تولید محصوالت بر پایه دانش و در کنار آن، تالش برای بازمحوردانشخدمات  کاالها و

فرهنگی و سیاسی نقش اساسی در حرکت کشورهای عربی داشته است. چنین نگاهی به جامعه دانش و اقتصاد 

 تواند تجربه خوبی برای ایران باشد. محور میدانش

 . ، ظرفیت جذب، جهش، نهادهای جامعهمحوردانشدانش، اقتصاد  جامعه: هاكليد واژه
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 مقدمه -6

عنوان عوامل مهم ایجاد هامروزه دانش و نوآوری ب

سسات و ت پذیرفته شده و در سطح دولت و مؤثرو

های ها و چالشخُرد و کالن فرصتدر سطح  همچنین

است. در سطح کالن، کشورهای  کردهجدیدی را فراهم 

المللی به های اقتصادی بینحال توسعه و سازمان در

هایی برای رسیدن به طراحی راهبردها و چارچوب

 مبنایها ثروت و درآمد برکه در آن محوردانشاقتصاد 

کنند. برای میاقدام های دانش و نوآوری است، توانایی

کشورهای در حال توسعه و کشورهای عربی غلبه بر 

اقتصاد متکی بر دانش، های جامعه دانش و چالش

ر د شکست. شودهای بزرگی منتهی تواند به حرکتمی

در تر بیشتر و عمیقفتن ی فرو رااین امر به معن

 نیافتگی و فقر است. توسعه

پردازان اقتصادی در دو دهه آخر قرن بیستم نظریه

عصر  ،[0] 0و دراکر[ 1] 1مچالپ ،[2]2پل رومر مانند

ه در آن، دانش کردند ک بینیجدید اقتصادی را پیش

آید. در عصر جدید که به شمار میمنبع اصلی ثروت به

منبع اصلی  عنوانبه، دانش شدهعصر دانش مشهور 

عامل دانش  ،ثروت شناخته شده است. در این عصر

ین، آید. عالوه بر اشمار میاصلی برای تولید اقتصادی به

 ه ودر این دوره ساختار سازمان اقتصادی تغییر یافت

 ،گیرد. به تعبیر دیگرمی بندی شکلشبکه برمبنای

ور محادی در عصر جدید از اقتصاد منابعسیستم اقتص

. نزدیک شده است محوردانشفاصله گرفته و به اقتصاد 

این مقاله به بررسی تعاریف جامعه دانش و اقتصاد 

 محوردانشپردازد و تفاوت بین اقتصاد می محوردانش

کند. همچنین این می قتصاد را موشکافیاانواع دیگر و 

مقاله منافع حاصل از رسیدن به جامعه دانش را تحلیل 

های مهم مربوط به ایجاد چنین جوامعی و چالش کرده

 ودشمیدر نهایت، موضوعاتی بررسی  کند.میرا بررسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Paul Romer (1986-1992) 

2. Machlup (1980-1984)  

که باید در طراحی راهبردهای ملی رسیدن به جامعه 

 . شوددانش وارد 

  چيست؟ جامعه دانش -2

برای نشان دادن  طور معمولبهمفهوم جامعه دانش  

تر توسعه یا برای اطالق به نسل دوم مرحله پیشرفته

ه کدر حالی گیرد،عاتی مورد استفاده قرار میجامعه اطال

اطالعات  سازیفراهم ه اطالعاتی از یک طرفجامعهدف 

 و تولید دانشاز طرف دیگر و فناوری موردنیاز است و 

 توسعه کاربردهاییهمچنین د فرهنگ مشارکت و ایجا

. شودیماست که غالباً از طریق استفاده از اینترنت میسر 

هدف جامعه دانش پرکردن نیازهای اجتماعی،  ،در واقع

 . استخلق ثروت و بهبود کیفیت زندگی 

تا  شد ایجاد 2593در دهه  «جامعه اطالعات»واژه  

ده ع صنعتی تجربه شتغییرات انقالبی را که توسط جوام

ها در کشورهای دولت ،12. در قرن کندبود، تشریح 

یافته توجه و ارج نهادن به اطالعات، ارتباطات و توسعه

ها را گیری و عمل به آنمهم دانسته و تصمیمرا دانش 

از  پسجامعه  ،. پیتر دراکرقرار دادند تأکیدمورد 

یعی داری را به محلی که سرمایه و منابع طبسرمایه

توسعه نیستند و با عامل دانش  دیگر تنها عوامل

 ند. کمی اند، توصیفیک منبع، تکمیل شده عنوانبه

واژه جامعه اطالعاتی را ترجیح  ،[4] 4منوئل کاستلز

کند که یک منبع عاتی بیان میدهد. جامعه اطالمی

تواند پیوستگی و هماهنگی اجتماعی را تنهایی میبه

صنعتی شدن یا اطالعاتی شدن را ترویج و مرحله دوم 

اند تو. گستردگی ماهیت اطالعات و دانش میکندبیان 

د که واقعاً منظور از منجر شوبه تعاریف گنگ و دو پهلو 

تواند این واژه چیست؟ در حقیقت جامعه اطالعاتی می

که نیاز به ابتکارات بیش از چیزی تلقی شود  عنوانبه

ر ساختار اطالعاتی و یک پدیده است که بگذشته دارد. 

اتصال اطالعاتی در حوزه عمومی تمرکز دارد و هر دو 

3. Peter Draeks (1993)  

4. Manual Castells (2000) 
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گذارند. در این آنها تأثیرات متفاوتی را بر جامعه می

موضوع جوامع دانش وابسته، به  هایفناوریزمینه نفوذ 

، ودشمرتبط است که اگر تنها در میان نخبگان محدود 

 جوامع دانش رونق نخواهند یافت. 

جامعه  1330اتحادیه اروپا در سال کمیسیون 

ها یا روندی ویژگیای دارای جامعه عنوانبهاطالعاتی را 

های مانند پیشرفت کرده است؛تعریف  به هم پیوسته،

بزرگ در اشاعه و استفاده از فناوری اطالعات و 

ه ابنگ ( و تأثیراتش بر نوآوری در سطحICTارتباطات )

بر و مدیریت دانش، و ملی، توسعه خدمات تجاری دانش

در جهت جهانی شدن و  یبر روندهای همچنین

چنین  اقتصادی تأکید دارد. دوبارهساختارسازی 

ر سرمایه ،کارگ)دهایی جایگین عوامل رشد اقتصادی رون

گذار ثیرأشده است و دیگر تنها عامل ت (و منابع طبیعی

 . [9] بر رقابت در سطح ملی نیستند

  چيست؟ محوردانشاقتصاد  -9

مفهوم جامعه دانش را تکمیل  ،محوردانشاقتصاد 

 ها و بخشدر زمینه سازمان طور معمولبهکند و می

 معنایبه محوردانش. اقتصاد رودکار میخصوصی به

 ،دانش برای تولید که منافع اقتصادی دارد مندی ازبهره

اقتصاد همراه با تولید و  ،دیگر عبارتاست، به

ای را در خلق ثروت نقش عمده برداری از دانش،بهره

دارد اشاره به روشی  محوردانشکند. اقتصاد بازی می

ویژه در مورد هکه در آن تجارت با فناوری باالیی ب

شود. ، ارتباطات و خدمات مجازی انجام میافزارنرم

توانند میمؤسسات آموزشی و پژوهشی  ،عالوه بر این

مشارکت  طور مستقل از هم در اقتصاد یک کشوربه

ور طبه دیگر اقتصادهای بخش هاکمک آنکنند و یا به

تواند می محوردانشند. یک اقتصاد ی فعالیت کنمؤثرتر

های اقتصادی که شامل کاربرد به یک سری فعالیت

. در این فرایند تولید است نیز گفته شود دانش در

که  ایجامعه عنوانبهصورت ممکن است جامعه دانش 

دهد، را نمایش می محوردانشقتصاد ا هایویژگی

 د. تعریف شو

که قادر به خلق  یمنبع عنوانبه تواندانش را می

 مورد بررسی قرار ثروت و تقویت کیفیت زندگی است

منظور که به «اطالعاتی» عنوانبهتواند . دانش میداد

نجر مهای منطقی الیتهای بهتر که به فعاتخاذ تصمیم

تواند به شکل می همچنین د.گردد، تعریف شومی

به هایی باشد که رایندها و مهارتها، فمستندات، روش

 متصل است وطور مستقیم بهنیازهای اصلی و مسائل 

 . داردتأثیرات مهم و سودمندی نیز 

(، OECDسازمان همکاری اقتصاد و توسعه اروپا )

کرد تا معرفی  2559را در سال  محوردانشواژه اقتصاد 

طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع، که به اقتصادی را

ر . عالوه باست، تعریف کنداستفاده از دانش و اطالعات 

 که درتواند اقتصادی می محوردانشیک اقتصاد  ،این

ترین آن تولید، توزیع و استفاده از دانش مهم

در تمام صنایع های رشد، ایجاد ثروت و اشتغال محرکه

 .[9] شود، تعریف شودمی

 محوردانشترین دارایی در اقتصاد ا ارزشب

که به دانش و تجربه کسب شده  استهای فکری دارایی

 های دیجیتالیتوسط کارکنان یا ذخیره شده در شبکه

ها، ارجاع دارد. دانش و خالقیت نخبگان یا سری داده

آوران فعال، عوامل دهندگان و بازارراهبردی، توسعه

های فزایش تواناییداری و اکلیدی در جذب، نگه

محیطی مناسب  سازیتولیدکنندگان دانش و فراهم

 هاتن. عصر دیجیتالی هستندبرای نوآوری و خالقیت 

ایی هبلکه عصر انسان ،های هوشمند نیستعصر ماشین

ها است که هوش، دانش و خالقیت را از طریق شبکه

های قابل توجهی در کنند تا به پیشرفتترکیب می

 . برسندی و خلق ثروت توسعه اجتماع

در چنین اقتصادی تقاضا برای کاالهای دانشی، 

 کنندهپولی و حقوق کارکنان علمی، منعکسارزش 

شود. دانش ارزش اجتماعی است که به علم داده می

 محوردانشاست که از اقتصاد  ICTجدید مبتنی بر 
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کند. بنابراین ممکن است اقتصاد اطالعات حمایت می

 هم پردازدمی محوردانشدی که به اقتصاد مور عنوانبه

الزم، یک  فناورانه. با فراهم کردن بنیاد شودتعریف 

ی به اطالعات را ااقتصاد اطالعات دسترسی گسترده

قادر است  محوردانشکه اقتصاد در حالی ،کندفراهم می

این اطالعات را برای ایجاد ارزش و تقویت کیفیت 

ه دسترسی ب کار گیرد.بهاقتصادی و اجتماعی زندگی، 

از لحاظ تأثیر  اطالعات به خودی خود یک ارزش است و

 دهد. بنیاد اقتصادی را تغییر  توانداقتصادی می

دارای  محوردانشاقتصاد  ،OECDتعاریف  بنابر

شد قوی بدون تورم، سطح بیکاری جمله رهایی ازویژگی

و بازسازی مداوم  ICTین، افزایش سریع نقش پای

به میزان  امر . ایناست (OECD 2000) ها و بازاربنگاه

های دیجیتالی که منطقه زیادی به خلق و توسعه شبکه

رسد به نظر نمیبرد، بستگی دارد. و جغرافیا را باالتر می

های دیجیتالی در تمام اقتصادها تأثیر چنین شبکهکه 

های چشمگیری را در تفاوت OECDد، نیکسانی بگذار

 ،المث عنوانبهمختلف بیان کرده است؛ ان کشورهای می

سودمندترین کشور در زمینه توسعه شبکه اینترنت 

بخشی از رشد اقتصادی این  ا است.ایاالت متحد آمریک

سازی اینترنت شکل توسط تجاری 2553از دهه کشور 

های دیجیتالی در گرفته است. به هرحال ایجاد شبکه

ر حال سرتاسر جهان، فرصتی را برای کشورهای د

بط اقتصادی جهانی توسعه فراهم کرده است تا در روا

 .[8، 9] مشارکت کنند

ای کردن بر اقتصادهای عالوه بر این، تأثیر شبکه

 زیها و مؤسسات به بازساسنتی باعث شد تا شرکت

واحد اولیه یک سازمان اقتصادی خود بپردازند. در واقع، 

ماری شاز  که کردتعریف یک شبکه  عنوانبهتوان می را

 . ها تشکیل شده استاز بنگاه

ICT ای را برای رشد های تازهتواند فرصتمی

 ،محصوالت تازهبه این ترتیب، . کنداقتصادی فراهم 

د و باعث ورود نگردو خدمات جدید خلق میبازارها 

 مد، حرکت بهند. بیشتر از این پیاشومنابع جدید می

در  یبسیاراست که تأثیر  سمت اقتصاد الکترونیکی

 خواهد داشت.در پی تغییر اساسی انواع جوامع 

همچنین تغییراتی در سطح اقتصاد محلی، ملی و 

عه شبکه دیجیتالی مشاهده شده جهانی به سبب توس

تأثیر قرار داده، که این تغییر، مؤسسات را تحت

 مشی ودر سیاست، خط به تغییراتی کهایگونهبه

ده است. دولت شمنجر د خود مؤسسات نیز کارکر

د نمنطقی باید مطمئن شود که این تأثیرات منفی نیست

د. برای رسیدن به این نمنافعی را به دنبال دار و حتی

 عنوانبهها تصمیم گرفتند که هدف بیشتر دولت

اشند نش بفرایند رفتن به سمت جامعه داکننده تسهیل

  .[5نه اجراکننده آن ]

 ICTمل بر به طور کا محوردانشتوسعه اقتصاد 

. در مورد ایرلند و دره سیلیکون در ایاالت متکی نیست

که عوامل اجتماعی است متحده نشان داده شده 

مشارکت قابل توجهی در توسعه و رشد اقتصاد 

د. در این دو مورد موفقیت به میزان ندار محوردانش

عوامل  ی به نهادها، سیاست عمومی وبسیار زیاد

ی بستگی داشته است. عی و فرهنگاقتصادی، اجتما

 محوردانشهمین دلیل توسعه و تغذیه از یک اقتصاد به

از طریق ترکیب عوامل ذکر شده در باال و مواردی که 

است یک ضرورت در ارتباط با اطالعات، فناوری و مردم 

 . شودمحسوب می

ز و هنو استتقریباً جدید  محوردانشمفهوم اقتصاد 

بط با توسعه و تغذیه سازی موضوعات مرتامکان مستند

آن فراهم نشده است. بنابراین این مطالعه چارچوب 

تأثیر نفوذ مستندسازی مفهوم اجتماعی را که شامل 

فرهنگ، نهادهای سیاست اقتصادی و عمومی در توسعه 

دهد. در توسعه می ،شودمی محوردانشیک اقتصاد 

یک اقتصاد بر مفهوم اجتماعی تأثیرگذار است.  ،مقابل

ارائه شده  (2)نمودار  ررداشت از این چارچوب دیک ب

 . است

دهنده مفهوم اجتماعی به یکدیگر عوامل تشکیل

ها، بستگی دارند. با در نظر گرفتن این پیچیدگی
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کشورهای در حال توسعه عالقمند در طراحی 

های ملی خود به طرف یک جامعه دانش، باید به راهبرد

املی که با نفوذ و عو ،از جمله کنند؛همه عوامل توجه 

مرتبط اجتماعی  و تأثیرگذاری بر توسعه اقتصادی

عناصر جدا شده را مورد بررسی قرار  تنهاهستند و 

مثال، زیرساخت انسانی که در برگیرنده  عنوانبهندهند. 

نیروی کار، مؤسسات آموزشی و اشتغال است رابطه 

به  نسبت های فرهنگی، طرز تفکرنزدیکی با ظرفیت

های آموزشی و تقاضا برای اشتغال، سیاست آموزش و

کار دارد. در حقیقت برای اینکه به طور کامل فراگیر 

 گیرد. را نیز در بر می دیگرعوامل  (2)باشد، نمودار 

 

 

 
 [ 66، 61] محوردانشمدل توسعه در اقتصاد  -6نمودار 

توان از طریق را می (2)عوامل موجود در نمودار 

ا هدف پیشرفت به سمت جامعه دانش های ملی براهبرد

هایی بیان کرد. اقداماتی در راستای چنین راهبرد

مثال، مطالعه جامعه  عنوانبهصورت گرفته است، 

که شامل  نهایی شده بود 1330لبنان در سال اطالعاتی 

دیدگاه مشترکی از جامعه دانش لبنان است و در آن 

شرایط ها را که شامل توانمندسازی ترین چالشمهم

محیطی، چارچوب قانونی مناسب و اداره کردن خوب، 

های مکانیزمی شفاف و غیرتبعیضی، پذیرش سیاست

های کند. این مطالعه بخشاستاندار شده را اعالن می

ه ب شوند،که شامل مؤسسات مالی نیز میمختلفی را 

 های اصلیدر برگیرنده اولویتو  کنددقت مشخص می

 WSISاصول و برنامه عمل  است که براساس اعالمیه

تنظیم شده و همچنین شامل یک فهرست از اقدامات 

 .[21] باشدراهبردی پیشنهادی نیز می

 منافع یك جامعه دانش -4

ه دانش که ببراساس تعاریف ذکر شده، تأثیر جامعه 

مرتبط است بسیار قابل توجه  محوردانشاقتصاد 

ت که بر باشد. یکی از منافع جامعه دانش این اسمی

گذارد. این تنها روش زندگی همه افراد جامعه تأثیر می

باشد. همزمان، جامعه فراتر از دسترسی به اطالعات می

دانش تنها فقط بر یک فعالیت اقتصادی ساده تأثیر 

دهد و جامعه ندارد، بلکه پارامترهای اولیه را تغییر می

کند. جامعه دانش همچنین مبتنی بر دانش را خلق می

یک چارچوب در مورد موضوعات گروهی  عنوانهب

 هاو اجرایی روش راهبردیمرتبط به سیاست، ساختن 

کند. عالوه بر این، به صورت بنیادی بر نقش عمل می

برای شهروندانش تأثیر کننده تامین عنوانبهدولت 

کننده در این رابطه در یک تسهیل عنوانبهگذارد و می

داران نی و سایر سهامکنار بخش خصوصی، جامعه مد

کند. سرانجام، جامعه دانش منافع بسیار زیادی عمل می

را در قالب توسعه یک جامعه پیوسته و ترکیب شده 

 فرهنگ

 نهادها

 سیاست عمومی

 اقتصاد 

 محوراقتصاد دانش

 اقتصاد اطالعات
 توسعه
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کند و همچنین، خلق ثروت کیفیت زندگی ارائه می

 کند. همه را تقویت می

های مختلفی قابل منافع جامعه دانش از طریق روش

وآوری، هدایت شدن های ندستیابی است. یکی از راه

های جدید یادگیری و دانش قادر به دقیق است. روش

تولید شایستگی هستند و یک زیربنای علمی و فناوری 

 و پژوهشظرفیت گسترده تواند عالوه بر قدرتمند می

شود. ظرفیت هدایت موجب پیشرفت نیز  توسعه،

و فرایندها را به محصوالت جدید، خدمات پژوهش 

به آسانی و آرامی وارد بازار شوند و کند تا تضمین می

کار اف ارائه یابخشند. نوآوری به معنبه اقتصاد سرعت 

نجام تر ایا سریع است؛ اینکه کارها را چگونه بهترجدید 

خدمات محصوالت و  یا ارائه امر درباره ایجاددهیم. این 

انی انسد و استخدام نیرویافکار جدیاصلی است که با 

 . ود برسندماهر به اهداف خ

که ظهور جامعه دانش و اقتصاد با توجه به این

ارائه  دهایی را برای جامعه اقتصافرصت محوردانش

کند، روشن است که بخشی از رشد اقتصادی می

ز ناشی ا ه در کشورهای عربی در آیندهبینی شدپیش

 . استدانش بهتر و جدید 

یک روش مهم دیگر در تولید منافع در جامعه 

ها از طریق اشاعه گذاری در افراد و مهارترمایهدانش، س

. سرعت استفرهنگ یادگیری در تمام طول عمر 

خ یادگیری، اقتصاد را به بخشیدن در نرخ تغییر و نر

ها شبکه محوردانشآورد و در اقتصاد میحرکت در

 شود. سلسه مراتبی می

 وسیله توسعهمین راه خلق منافع جامعه دانش بهسو

رسیدن به همه مردم و  برایی ارتباطاتی هاساختزیر

یافته نه باند گسترده در کشورهای توسعهاستفاده از په

. ستایافته های باریک در کشورهای کمتر توسعهو باند

تواند فعالیت اقتصادی را های بهتر میداشتن زیرساخت

در ارتباط با بخش خصوصی و جامعه مدنی تغییر دهد، 

 اهیمهای جدید مففعالیت داشتن توانایی در توسعه

و ضرورت داشتن  آوردوجود میمزیت نسبی را به

اقتصاد را تضمین  پیشرفت یک ،زیرساخت خوب

که کشف و استفاده از انرژی برق  گونهکند؛ همانمی

برد. می تولید محصوالت کشاورزی و صنعتی را جلو

وری در ابتد با افزایش بهره 12توسعه اقتصادی در قرن 

ی از کاربرد قوی دانش و اطالعات در فعالیت که ناش

کند، سرانجام باند پهن وسیله رشد می است،اقتصادی 

و دانش قابل اطالعات کمک آن شود که بهمی مناسبی

 . دسترسی خواهند شد

در مورد ویژه هدر خصوص مشارکت و اشتغال، ب

ی جامعه دانش رود که از مزایاانتظار می ،زنان

هایی برای سال تخمین (،2. جدول )مندتر گردندبهره

کند که درصد مشارکت زنان در بینی میپیش 1323

در سال درصد  9/12درصد بیشتر از  9/19نیروی کاری 

 بوده است.  ESCWAدر منطقه  2559

 نرخ مشاركت نيروي كار و نرخ رشد ساالنه -6 جدول

[69 ] 

 هر دو مرد زن سال

2559 9/12 9839 48 

1333 4/10 9938 48 

1323 9/19 9831 9/49 

1333-2559 9/2 (0/3) * - 
 ها منفی هستند. رقام داخل کمانکا *

طور خالصه یک جامعه دانشی، به شهروندانی با هب

تر، قابلیت پذیرش و خالقیت بیشتر، جمعیت متعادل

ها و عه مهارتشود. یادگیری و توسمیمنجر ماهرتر 

 تصادی و بهبود زندگیتنها به رشد اقتوانایی جدید، نه

تری مانند ، بلکه اهداف اجتماعی وسیعانجامدمی

. گیردنیز دربرمیمشارکت برابر همه افراد را 

 ها باعثروی نیروی انسانی و مهارتی گذارسرمایه

های خلق مهارتو همچنین سودآوری برای جوانان 

باعث افزایش مشاغل تازه و فناوری و  شود ومیجدید 

  گردد.نو می صنایع
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عمده در ایجاد جامعه دانش:  هايچالش -5

 ظرفيت جذب ساخت

تبع آن اقتصاد ا توجه به اینکه جامعه دانش و بهب

جا به بررسی همیشه کامل نیست، در این محوردانش

پردازیم که از نظر محل جغرافیایی یا موانع احتمالی می

 محیط فرهنگی مستقل هستند. 

ی دیجیتالی در کمک هادر این زمینه، نقش شبکه

دیجیتالی زیر سؤال رفته و  محوردانشبه اشاعه اقتصاد 

مفهوم اقتصاد نو نیز مورد بحث و جدل قرار گرفته است. 

د که شروع ندار 2ها ماهیت ذهنیبسیاری از این بحث

برانگیز: سوالعنوان  تحت[ 24] آن با گزارشی است که

ر سطح یک اقتصاد نو وجود دارد؟ منتشر کرد. دآیا 

های دیجیتالی دارای دو ریسک عمده محلی شبکه

هستند که به تأثیر ارتباطات در سطح جامعه و عوارض 

همچنین در سطح ناشی از تجارت الکتریک و 

جایی  ،شودمیمربوط المللی ، به تجارت بینالمللیبین

 . تاسکه تمامی سیستم در حال فرایند بازسازی مجدد 

دانش به تأثیر اینترنت  یکی دیگر از موانع جامعه

جایی که ممکن است الزاماً به رقابت  ؛شودمیمربوط 

. یکی ودشانحصار بیشتر باعث بلکه  ،بیشتر منتهی نشود

که  محوردانشاقتصاد  هایویژگیترین از شاخص

شود، الزاماً توسعه و گسترش بازارهای آزاد نامیده می

های شدر تمام بخ دارای تأثیر متقابل سببی مستقیم

 .ارتباطات نیست

تواند با فراهم شدن بعضی از سوابق می چنین مانعی

نظری، بهتر فهمیده شود. نظر عمومی این است که 

توسعه اقتصادی از طریق صنعتی شدن، انباشت سرمایه 

انداز و توسعه گذاری در بازار سرمایه و پسبرای سرمایه

سب کلی ک طوربهگیرد. بنابراین، ها انجام میزیرساخت

های طالعاتی و روشهای ا، سیستمICT کارگیریو به

ی ادر کشورهای عربی باید وسیله مدیریتی موردنظر

 د. نبرای تقویت توسعه باش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Speculative  

این مورد در کشورهای عربی لزوماً نبوده است. 

کشورهای در حال توسعه عالقمند به افزایش توسعه، 

هر حال، پس کنند. در اول باید تمام وسایل الزم را وارد 

از چند دهه از انتقال فناوری و مدیریت اجرایی، بهبودی 

در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای عربی به 

 (UNDP 2000شکل مورد انتظار مشاهده نشده است )

. باید در نظر داشت که کشورها باید از تمام [29]

هایشان یاد بگیرند تا تجاربشان و نه فقط از موفقیت

ها مؤثرتر و های آینده آنکه الویتمطمئن شوند 

 تر خواهد بود.کنندهترغیب

 ICTکه کاربردهای  شودنباید فرض  این، عالوه بر

آمیز است یافته موفقیتکه در کشورهای توسعه

تواند در سایر کشورها که در شرایط دیگر قرار دارند، می

ها را خلق خواهد کرد. آمیز باشد و همان ارزشموفقیت

و  استساختن جامعه دانش ها آنهایی که هدف برنامه

صورت بهتوان را می هاکاالهای ضروری هستند که آن

المللی خریداری کرد. نباید انتظار آزاد در بازارهای بین

ها آن سعتبهکشورهای عربی  داشت ورود این کاالها به

یافته در مان جای پای کشورهای بیشتر توسعهرا در ه

در  دهد. این سناریوشمالی قرار می ایاروپا یا آمریک

 بامشاهده شده است که  GCCکشورهای 

های بحرانی از نظر فراهم کردن منابع جامعه محدودیت

در این کشورها  ICTاستفاده از نیستند. رو هدانش روب

 گذاری انجام شده مطابقت دارد،یهبا میزان سرما

  سازی آن نیاز دارد.پذیرش و بومیبه بنابراین 

نظر مالی، کشورهای عربی باید از نقطه 

د دهند تا تولیگذاری در سرمایه داخلی را توسعه سرمایه

گذاری خارجی منافعی را . اگر چه سرمایهکنندظرفیت 

ع منافاین اما بعضی از  ،برای کشورهای عربی در بردارد

د و نشوگذار برگشت داده میبه کشورهای سرمایه

شود. در هر حال انجام نمیکامل طور بهظرفیت جذب 

گیری در تصمیمامکان گذاران داخلی سرمایه سرمایه
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در تشویق عالقمندی جهانی دهد و میسطح داخلی را 

 . دارد یبسیاربرای خودگردانی، اهمیت 

ترین گلوگاه کشورهای عربی در در اغلب موارد مهم

توان از خصوص حرکت به سوی جامعه دانش را می

سازی و حرکت جهشی نشان داد. یتطریق مفهوم ظرف

 در ادامه به این دو مفهوم اساسی در جامعه دانش اشاره

 شود. می

 ظرفيت قابل جذب -6

از توانایی یک کشور در  ،ظرفیت قابل جذب

جویی از قدرت برداری از قابلیت انتقال و بهرهبهره

 -برای ایجاد یک توسعه پایدار اقتصادی ICTاستفاده از 

 اورانهفنریف شده است. مشابه مفهوم توانایی اجتماعی تع

ها و ظرفیت انسانی و که مهارت شودبومی فرض می

همچنین زیربناها، برای جذب الزم است و باید وجود 

 داشته باشد. این مفاهیم به صورت زیر خالصه شده است: 

 فناورانهدرك نیازهای  -الف

 هاو عرضه آن فناورانهز منافع ثر اشناخت مؤ -ب

 توانایی در ارزیابی مناسب -ج

 های فنی و سازمانیمهارت -د

ط های وارداتی در شرایتوانایی در پذیرش روش -ر

  محلی با استفاده از منابع خودی

فیت جذب در طرف که کمبود ظردر حالی

ای در اجرای کننده، مشکالت قابل توجهدریافت

کند، عوامل آمیز یک جامعه دانش ایجاد میموفقیت

از جمله موضوعات امنیت سیاسی، ملی، آثار  ؛رجیخا

های سیاسی و اجتماعی هم بسیار اشتغال، ناپایداری

ترین عامل از عوامل خارجی، آموزش مهم هستند. مهم

 باشد.گیری هم میاست که قابل اندازه

دهد نرخ بیکاری در کشورهای نشان می (1) جدول

 2553-1332در دوره  ESCWAانتخاب شده عضو 

یک میانگین شفاف شده از مشکل بیکاری در  عنوانبه

ه سمت جامعه در رابطه با حرکت ب ESCWAمنطقه 

مخارج و  (4)و  (0) هایولدانش است. همچنین جد

عرب در مقایسه با  در کشورهای منتخب ICTنسبت 

 1332یافته و کل جهان را در سال کشورهای توسعه

 د. ندهنشان می

 [ 62، 66، 61] 6331-2116دوره در  ESCWA در كشورهاي انتخاب شده عضونرخ بيکاري  -2 جدول

 كشور
 هر دو زن مرد

 2116تا  6336 6336تا  6331 2116تا  6335 6336تا  6331 2116تا  6336 6336تا  6331

 9/9 0/9 9/23 8/22 2/4 1/9 بحرین 

 1/5 0/22 9/11 2/14 9/9 9/9 مصر 

 - 8/22 - 0/1 - 9/2 امارت متحده عربی 

 - - - - - - عراق

 0/29 2/12 5/12 1/08 2/24 28 اردن 

 4/8 0/9 1/9 9/9 9/8 9/9 لبنان 

 10 5/22 2/43 2/12 4/25 22 عمان 

 9/19 8/10 2/24 9/25 0/19 9/14 فلسطین 

 5/0 - 5/21 - 0/1 - قطر 

 9/4 - 2/5 - 5/0 - عربستان سعودی 

 1/22 4/9 5/10 9/22 8 8/9 سوریه 

 9/22 292 1/8 2/14 9/21 8/24 یمن 

 ندارد. دهد که شاخص وجود نشان می :-
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 2116 یافته و كل جهان در سالنتخب در مقایسه با كشورهاي توسعهدر كشورهاي عرب م ICTمخارج روي  -9 جدول

 [ 66 ،61] (US )ميليارد دالر

 مصر 
عربستان سعودي و 

 كشورهاي همکاري خليج
 ژاپن انگليس آلمان كل دنيا

ایاالت 

 متحده

 سخت افزار 

 افزار نرم

 خدمات 

 داخلی 

 تجهیزات اداری دیگر 

  ITکل مخارج 

 ارتباطات 

 ICTکل مخارج 

429/3 

214/3 

149/3 

110/3 

308/3 

349/3 

009/2 

080/1 

340/2 

031/3 

511/3 

999/3 

354/3 

528/1 

199/0 

254/9 

099 

259 

419 

049 

00 

2099 

2308 

1429 

14 

24 

19 

15 

1 

58 

99 

294 

12 

20 

19 

19 

1 

52 

49 

209 

45 

20 

91 

99 

4 

288 

119 

420 

209 

59 

255 

239 

9 

949 

199 

821 

 

  2116در كشورهاي عرب منتخب در مقایسه با كشورهاي توسعه یافته و كل جهان در سال  ICTهاي نسبت -4 جدول

[66 ،61 ] 

 مصر 
عربستان سعودي و 

 كشورهاي همکاري خليج
 ایاالت متحده ژاپن انگليس آلمان كل دنيا

ICT  وGDP )درصد( 

ICT  وGDP  برحسب هزار(دالر ایاالت متحده( 

 افزار )درصد(افزار/ سختمخارج نرم

1 

34/3 

03 

4 

0/3 

15 

8 

4/3 

91 

8 

1 

93 

23 

1 

94 

23 

0 

19 

8 

0 

92 

 

  جهش -1

احتمال رسیدن به توسعه با  هبردهای جهش بهرا

های ی مرتبط با انباشت تواناییعبور از بعضی فرایندها

 ،یگرد عبارتگذاری ثابت اشاره دارد. به انسانی و سرمایه

کند که کشورهای کمتر می ایجادجهش، شرایطی را 

 یافتهراحلی را که بیشتر کشورهای توسعهم توسعه یافته

 این کشورهاچرا که  ،طی نکنند اند،آن را سپری کرده

کشورهای ی حرکتی هاندارند که همان نقشه ینیاز

است که  در حالی . اینرا دنبال کنند یافتهتوسعه

های افزایشی خودشان را یافته ظرفیتکشورهای توسعه

کشورهای در حال  اند وبرمبنای آزمون و خطا ساخته

 جام دهند تارا ان هاان اشتباهندارند که هم یتوسعه نیاز

ر د مثال، دانشجویان عنوانبه به همان نتایج برسند؛

ریزی ندارند تا برنامه یکشورهای عربی دیگر نیاز

Cobol  ی دیگردانشجویان در کشورهایاد بگیرند )را 

  . قبالً ملزم به یادگیری آن بودند(

وری و محصول که باعث بنابراین، شکاف در بهره

ر حال توسعه از کشورهای د جدایی کشورهای صنعتی

  اد. از طریق جهش کاهش د توانشده است را می

ت است اینترن یکی دیگر از وسایل فرایند پیشرفت، 

با استفاده  کند ورا ارائه میکه جریان جهانی اطالعات 

بر  و دسترسی پیدا کردفضای مجازی به توان میاز آن 

حسوس در کشورهای در های مبسیاری از محدودیت

این امکان را فراهم ق آمد. اینترنت حال توسعه فای

یک چارچوب توسعه باشد.  عنوانهبجهش  کندتامی

شرط برای جهش  نخستینظرفیت جذب  دسترسی به

اینترنت  است،و اینترنت یک متحد در این رابطه 

باعث گذارد و مفاهیم و راهنمای کاری را در اختیار می

 . شودمیجهش ظرفیت جذب 
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 گيرينتيجهبندي و جمع -8

ی مل، جامعه دانش محوردانشبرای رسیدن به اقتصاد 

باید شامل یک تجزیه و تحلیل کامل از  ICTو راهبرد 

ای که هست و وضعیت فعلی جامعه دانش در مرحله

ه باید بهای آینده که در طول سال یتصویری از وضعیت

 یمحرک عنوانهاید ببها باشد. شکاف بین آنآن برسد، 

یابد. این میباشد که در یک دوره از زمان جدید کاهش 

کند که یک موتور عمل می عنوانبهشکاف همچنین 

مشخص  ا را در مقایسه با پیشنهادهای دیگرهاولویت

مهم است و در  بسیارکند. تجزیه و تحلیل از محیط می

کند که چه چیزی قابل آن احساس واقعی را فراهم می

 نایل شدن است و زمان مناسب برای آن چیست. 

ن به های ملی با هدف رسید، راهبردبه این ترتیب

ا رپیشرفت به طرف جامعه دانش باید تمام متغیرهایی 

کشور هستند، پوشش  که تأثیرگذار و مؤثر در توسعه

 ویژهباید منافع واقعی کشور و به ،. عالوه بر ایندهد

 د.مشخص گردها غلبه شود، هایی را که باید بر آنگلوگاه

ایران نیز همانند کشورهای  ،که اشاره شد گونههمان

دهی انطباق را در شکلای تالش گسترده بایدعربی 

کار گرفته شده توسط هها و راهبردهای بسیاست

در جهت دستیابی به جامعه دانش یافته توسعه کشورهای

و دیگر نیازی نیست که محور کند و اقتصاد دانش

یافته یرهای سپری شده توسط کشورهای توسعهمس

ارد غیرقابل کالن و در برخی موهای دوباره با هزینه

تامین، بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل شود. همچنین ورود 

بسترهای اولیه است، به جامعه دانش در ایران که فاقد 

نیاز دارد. بدون توجه به  یقابل توجههای سازیبه بستر

 تواند اقتصادنمی ورود به جامعه دانشها سازیاین بستر

  سوق دهد.  محوردانشرا به سمت اقتصاد 

واند تمی که تجربه دیگران کردپایان باید اشاره در 

در تعیین الگوی صحیح برای جامعه دانش و اقتصاد 

 هایایران بسیار مفید باشد. تجربه کشور محوردانش

 هایشپرسگوی تنهایی پاسخبهتواند یافته نمیتوسعه

ا ب ایرانزیرا شرایط فعلی  باشد، کشورمانای توسعه

 یافته برابریرهای توسعهچهل سال پیش کشوشرایط 

کند. بنابراین تجربه کشورهای در حال توسعه از می

تواند در شناخت نقاط ضعف می جمله کشورهای عربی

و قوت حرکت به سمت جامعه دانش و اقتصاد 

   .شودکشورمان، مفید واقع  محوردانش
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The Knowledge Society and Knowledge-based Economy in Arab Countries: 

A Model for Iran 
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Abstract 

The move towards a knowledge society and knowledge-based economy is not just fundamental  

necessity for developing countries like Iran but also preventing the progress of such societies can reduce 

their power for competitiveness.  In accordance with the needs of these countries' economic situation of 

moving from a traditional resource-based economy towards a knowledge-based economy, taking into 

account of the experience of different countries can help to reduces the likelihood of following the wrong 

direction. This paper has the aim of showing how the experience of developing countries, with an 

emphasis on Arab countries' moves towards creating a knowledge society and  economy, can provide a 

general framework for planning the progress of a Iranian society towards a knowledge society and 

knowledge-based economy to. b The results of this paper show that working on developing an 

infrastructure for transportation and information, expanding short-term education courses, trying to 

produce knowledge goods and services, aiming  redefine  products on the bases of knowledge and at the 

same time the creation of social, cultural and political  foundations have all played an important role in 

the Arab countries towards building a knowledge society. This kind of way of seeing a  knowledge 

society and knowledge-based economy could serve as a good model for Iran to follow.  

Keywords: Knowledge society, Knowledge-based economy, Absorptive capacity, Leap frogging.    
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