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سياستي براي همگرايي توسعه : تقويت قابليت نوآوري و يادگيري

 اقتصادي و عدالت اجتماعي
 

 * 1زهرا ابوالحسني

 دانشگاه تربيت مدرسگذاري علم و فناوري،  سياستدكتراي دانشجوي  -1

 

 چکیده
گتذاري علتم و فنتاوري داراي     سياستت  در موجود هاي ارچوبهچ

و  هتاي اجترا   و در انتخاب اهتدا،، ابتراري  است  رویکردي محدود
 توجته  ها تنها به رشد اقتصتادي  ارزیابی پيامدهاي اجراي سياست

این نگرش محدود نستتت بته سياستت علتم و فنتاوري      . كنند می
ورد توجته  ها كمتتر مت   شده كه اثرات اجتماعی این سياست باعث

گستترش  هاي موجود در این حوزه بته   اغلب پژوهشقرار گيرد و 
 نقتتش علتتم و فنتتاوري در توستتده اقتصتتاديمفتتاهيم مربتتو  بتته 

هتاي   دهتد كته دغدغته    این ضدف توجه در حالی رخ می .بپردازند
هاي كشتورهاي در   ترین چالش اجتماعی از جمله نابرابري از مهم

و صر، توجته بته رشتد اقتصتادي بتدو  رفت        است حال توسده 
هتاي اجتمتاعی    جتماعی تهاي منجر بته افترایش شتکا،   مسائل ا

دا بتته تحليتتل اثتترات اجتمتتاعی ایتتن مقالتته در ابتتت. خواهتتد شتتد
هتاي مختلتف    و راه حتل پتردازد    متی ي علم و فنتاوري  ها سياست
هاي اجتمتاعی و بته    شده در این حوزه براي رف  دغدغه پيشنهاد

مته، از ميتا    در ادا .نمایتد  متی  ویتژه كتاهش نتابرابري را بررستی    
هتاي یتادگيري و    هتاي ارائته شتده، روش تقویتت قابليتت      حل راه

ثير آ  بتر گستترش همرمتا     أنوآوري انتخاب شد و چگتونگی تت  
در ادامته، استتخرا    . نوآوري و عدالت اجتماعی تتيين شده است

یتادگيري مدرفتی و    -گيري قابليتت نتوآوري   اندازهبراي شاخصی 
. رد محاسته قرار گرفته استمقدار آ  براي كشورهاي مختلف مو

سپس توسط مقادیر استخرا  شتده بتراي ایتن شتاخا، راب ته      
یادگيري با كاهش نابرابري نشا   -مستقيم تقویت قابليت نوآوري

 .داده شده است

                                                           
 - دار مکاتتات نویسنده عهده :zh.abolhasani@gmail.com 

 
سياستت علتم وفنتاوري، نتابرابري، قابليتت      : هاي كلیددي  واژه

 .یادگيري، قابليت نوآوري 
 

 مقدمه -1
كردنتد كته    دور، اغلتب افتراد تصتور متی    هایی نه چنتدا    در سال

دستيابی به علم و فناوري به مدنی از بين رفتن فقر و نابرابري در 
هاي علتم و   آنچه كه تاكنو  در تدوین سياست .جامده خواهد بود

  فناوري مرسوم بوده است، توجه به خود نتوآوري و گستترش آ   
یتا   ورينتوآ توجه اندكی به دستاوردهاي اجتماعی  و مدموالً است
مستائل محتيط    یتا  ثيرات نوآوري بر روي س ح درامدي وأت مثالً

  [.1] زیست شده است
ه ستال استت كته اغلتب افتراد      اما اكنتو  قریتب بته پنجتا    

توانتتد بتته تنهتتایی  انتتد كتته رشتتد علتتم و فنتتاوري نمتتی  دریافتتته
كننده رف  فقر و نتابرابري باشتد و حتتی در مقابتل، ایتن       تضمين

 ه توجه صر، به رشد علمتی موجتب  فرضيه شکل گرفته است ك
كيتد  أبته وورمثتال، كتوزنر ت   [. 7] ها خواهد شتد  ابرابريافرایش ن

اقتصتتاد »، بتتر مفتتاهيمی ماننتتد كيتتد صتترأكتته ت[ 3]كنتتد  متتی
ها  ارچوبهو حركت در این چ« لی نوآورينظام م»و « بنيا  دانش
وانتد باعتث رفت     ت گذاري در علم و فناوري نمی كيد بر سرمایهأو ت

 . هاي اجتماعی مرتتط با این حوزه شود دغدغه
گتذارا ، در دنيتا تیييتر كترده و      مشی هد، خط  به تازگی،

 نگاه خود را از صر، توجه به رشد اقتصتادي بته توستده پایتدار    

اند و از حدود یک دهه اخير در اروپا، آمریکتا، ااپتن    مد و، كرده
ارزیابی دستاوردهاي اجتماعی اقتصادي  ،و برخی دیگر از كشورها

و نگتتاه [ 1]نتتوآوري نيتتر متتورد توجتته جتتدي واقتت  شتتده استتت 
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اي وسدت یافتته استت كته بته مستائلی از       سياستگذارا  به اندازه
هتاي   قتيل پيشرفت امروز یا توسده فردا، دغدغه نستت بته نستل  

 . اندیشند می هاي اجتماعی نابرابري آینده و حفظ محيط زیست و
د، بررستی اثترات   متدتددي بتا هت    هتاي  كنو ، پتژوهش تا
هتتاي مختلتتف اجتمتتاعی و بتته ویتتژه نقتتش    در حتتوزه نتتابرابري
هاي گوناگو  علم و فناوري بتر ایجتاد و یتا تشتدید آنهتا       سياست

اي هت  حتل  هاي اخير نير، عالقته بته ارائته راه    ارائه شده و در سال
له به خصتو  در كشتورهاي   ئسياستی در جهت كاهش این مس
دليل این توجته  . [5و  4، 3، 7]درحال توسده افراش یافته است 

نابرابري اجتماعی جستجو له ئتوا  در اهميت مس روز افرو  را می
هتاي مختلتف    هتا و قوميتت   وجود شکا، بين اقشار و گتروه . دكر

ها یا افتراد مدلتول و    جوام  اعم از فقير و غنی، ز  و مرد، قوميت
هتا در   موان  موجود براي این افراد باعث كاهش اثربخشتی تتالش  

شتود  زیترا ایتن نتابرابري باعتث اتتال،        رقابت بين كشتورها متی  
و از سوي دیگر جامدته  شود  میها  ها و مناب  انسانی ملت استدداد

و از بين برد  اعتماد [ 6] انسجام و همتستگیفقدا  را با چالش 
 . كند مواجه می [5]عمومی 

هتاي فراوانتی در    حتل  هاي انجام شتده راه  ميا  پژوهش در
هاي ایتن حتوزه    مشی   خطكرد همسوبراي حوزه علم و فناوري 

هتا   حتل  با حوزه اجتماعی پيشنهاد شده استت امتا اغلتب ایتن راه    
بتراي   آزمو  نشده و به همين ستب فاقتد پشتتوانه نظتري قتوي    

مختلتف  هتاي   در بتين سياستت  هستتند  گذارا   استفاده سياست
ستتازي توستتط تدتتداد زیتتادي از  حتتل قابليتتت پيشتتنهاد شتتده، راه
 گرفته كه از جمله مهمتترین ایشتا    كيد قرارأنویسندگا  مورد ت

 7] ، آروسنا و ستوتر [ 2]، آمارتيا سن[2و  5]توا  به لوندوال  می
و مفهوم  1سازي حل قابليت بنابراین، این مقاله راه. كرداشاره [ 9و 

یکتتی از  را بتته عنتتوا  «دگيري و نتتوآوريقابليتتت یتتا»تقویتتت 
با ارائته شاخصتی جدیتد    انتخاب كرده و  هايترین پيشنهاد اصلی

گيتري ایتن قابليتت، راب ته مثتتت افترایش قابليتت         براي انتدازه 
 . یادگيري و نوآوري با برابري اجتماعی بررسی شده است

 
 اثرات علم و فناوري و نوآوري بر نابرابري  -2

م تاب   . استت ها  وجود شکا، در كليه فرصتمنظور از نابرابري، 
این تدریف و از آنجایی كه  مرایا و مناف  حاصل از توسده علتم و  

                                                           
1- Capability building 

ار درو  یا بتين كشتورها توزیت     هيچگاه به صورت خودكفناوري 
ید باعث ایجاد نوع جد هاي فناوريشود  توليد و دسترسی به  نمی

هاي اجتماعی و یا  تري از نابرابري بين افراد، گروه جدید و پيچيده
 .[11]كشورها شود 

و حتی نيست این نگاه مختا رویکردهاي جدید اقتصادي 
هاي كالسيک و نئوكالسيک در اقتصاد نير فنتاوري   تئوريم اب  
نکه، فناوري یکی توضيح آ. ها شود تواند باعث افرایش نابرابري می 

هاي توزی  كالستيک   هاي م رح در حوزه تئوري ترین داده از مهم
ها به دليل كاربرد جدیدي از  تیيير این دادهو است و نئوكالسيک 

دانش و یا مدرفی یک نوآوري جدید تیييتر كنتد، شتکا، ایجتاد     
هتاي شتومپيتر دربتاره رقابتت،      همچنتين ایتده  [. 3] خواهد شتد 
و تخریتتب خالقانتته روشتتی مفيتتد بتتراي روشتتن كتترد   نتتوآوري

و نتتوآوري و نتتابرابري را فتتراهم چگتتونگی ارتتتتا  علتتم، فنتتاوري 
هتاي   ترین محرک مم اب  این تئوري، نوآوري یکی از مه. كند می

منجتر  و است یا كاهش قيمت این رقابت جهت افرایش كيفيت و 
هاي جدید، هاي جدید توليد، بازار به مدرفی كاالهاي جدید، روش

 در .شتود  هتاي جدیتد ستازماندهی متی     مناب  جدید عرضه و مدل
سازي باعتث ایجتاد    به تخصصی تمایل و رقابتی پویایی این نهایت

حتتالی كتته شتتواهد زیتتادي از اثتتر و در [ 11] شتتود نتتابرابري متتی
مدت تخریب خالقانه بر نابرابري وجود ندارد، اما آشکار استت  دراز
به افرایش نابرابري خواهد شد   مدت منجر ه این فرایند در كوتاهك
[3.] 

ثيرگتذاري  أتتوا  چگتونگی ت   بنتدي، متی   م اب  یک تقسيم
سياست علم و فناوري بر نابرابري را در متوارد زیتر خالصته كترد     

[1]: 
دستور كار تحقيقات و اینکه كدام مسائل مورد بررسی علمی قرار 

م و ميترا  ایجتاد شتیل جدیتد،     ثيرات بتر استتخدا  أمی گيرد، تت 
هاي اوالعات عمومی و اینکه آیا بخش عمتومی اوالعتات    جریا 

كند  ري و توليد میرد نياز براي توسده پایدار را جم  آوجدید مو
و در آخر بازارهاي عمتومی و اینکته آیتا دولتت از وریت  فتراهم       

 .كند خدمات عمومی نوآوري را تحریک می كرد  كاالها و
 

 همگرايي توسعه اقتصادي با عدالت اجتماعي  -9
در حتوزه علتم و فنتاوري     هاي تنظيم شتده فدلتی   اغلب سياست

هتاي   بنيتا  و نظتام   هایی نظير اقتصاد دانتش  ارچوبچهمتتنی بر 
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هتا   ارچوبهت شوند و دغدغته اصتلی در ایتن چ    نوآوري تنظيم می
 وري، اهتدافی ماننتد بهتره   . استت دستيابی بته اهتدا، اقتصتادي    

لی ایتتن پتتذیري و رشتتد اقتصتتادي بتته عنتتوا  محتتور اصتت  رقابتتت
دا، اجتماعی و تتوزیدی در حاشتيه   ها تسلط داشته و اه سياست
 . قرار دارند

در حالی كه رویکردهاي سياستی متمركر بر تقاضاي بتازار  
و افترایش رشتد اقتصتادي موفت       بر اساس عملکرد نوآورانه كلی

هتا   ها و اثرات اجتماعی ایتن سياستت   اما نستت به هرینه ،اند بوده
هتایی   ارچوبهت ها متتنی بر چ این سياست. دتوجه هستن بسيار بی

نظرگرفتن مسائل اجتماعی را نتدارد   اند كه امکا  در تدوین شده
و افرایش نتابرابري اجتمتاعی و كتاهش كيفيتت شتیلی در كنتار       

 هتا  ستاورد وتيدی اجتراي ایتن سياستت   افرایش رشد اقتصادي د
هتا بته وتور روز افرونتی متتنتی بتر تحریتک بتازار          نوآوري. است
بختش دولتتی و خصوصتی در     هاي گذاري و سهم سرمایهشود  می

ري و هاي عمومی در حتوزه علتم، فنتاو    سياست. استحال تیيير 
كننتده بتراي    كننتده و حمایتت   نوآوري، اغلب به صتورت تستهيل  

مشتو    هدایت تحقيقات و ایجاد و كمتر براست بخش خصوصی 
هاي نوآوري  سياست ،[17]كند  به سمت اهدا، خا  تمركر می

و اغلب به صورت پاسخی بر نيازهاي درک شده است بنگاه محور 
 . هستندتوسط بنگاه 

در پاسخ به این نگاه تقاضا محور، رویکردهتاي جدیتدي در   
هاي فدلی در شتمول مستائل    ارچوبهنقا چ. هستندحال ظهور 

كشتتورهاي در حتتال توستتده كتته بتتا اجتمتتاعی، بتته ویتتژه بتتراي 
. استت مهمتی  مستئله  هاي نتابرابري اجتمتاعی مواجهنتد،     چالش

بنتتابراین پيشتتنهادهاي مختلفتتی بتتراي پركتترد  ایتتن ختتال  در  
گذاري علم و فناوري پيشنهاد شده استت   هاي سياست ارچوبهچ

 .بيا  خواهد شد هاترین این پيشنهاد كه برخی از مهم
كوزنر و همکارا ، تیيير دستور كتارعلم و فنتاوري را بتراي    

توجه فقدا  ه ایشا  مدتقدند ك. كند میكاهش نابرابري پيشنهاد 
از شکست بازار است ها مانند داروهاي ضروري، نمادي  به ضرورت

نتاوري متتنتی بتر بتازار بوجتود      هاي علتم و ف  كه توسط سياست
نظتيم دستتوركار   تاند و الزم است كه براي رف  شکست بته   آمده

دستتور كتار نيتاز محتور، ابتراري      . متتتنی بر نياز جامده بپردازیم
هاي متتنی بر بازار خواهد بود و این  وآوريتکميل و تددیل نبراي 

ات، بتتيش از آنکتته متتنتتی بتتر  هتتاي تحقيقتت دستتته از سياستتت

هتاي   مقالته هاي ارائه شده توسط ستایر پژوهشتگرا  و یتا     اولویت
علمی باشد، بر اساس نيازهتاي جامدته و كتاربرا  نهتایی تنظتيم      

 [.13]خواهند شد 
عنتتوا  یکتتی از آروستتنا و ستتوتر، فراینتتد یتتادگيري را بتته 

ایجتاد یتا كتاهش نتابرابري مدرفتی      ثيرگذار بر أمهمترین عوامل ت
ستکاندیناوي  كشورهاي ا هبكنند كه تجر ایشا  بيا  می. كنند می

الزم بتراي رشتد    دهد كه نابرابري شر  و آسياي شرقی نشا  می
ادگيري، بتر راب ته نتابرابري و    هاي مختلتف یت   نيست بلکه فرایند

رت دیگر، با ظهتور  به عتا. اثرگذار است هاي مختلف توسده ستک
ثر از أبنيا ، وجود شکا، بين مناو  مختلف مت اقتصادهاي دانش

جتام امتور مترتتط بتا دانتش و      هاي اجتماعی متفاوت در ان قابليت
 [.7]است « هاي یادگيري تفاوت»

م بتا برابتري   أبرابري فدال، به عنوا  راه حلی براي رشد تتو 
برابتري فدتال یتا ختال ،     . توسط آروسنا و سوتر ارائه شده استت 

نوعی از رشد است كه حركت بته ستمت نتابرابري كمتتر، باعتث      
و ایتن رشتد مجتدد نتابرابري را     شتود   متی افرایش رشد اقتصادي 

هتاي   وسيله ایجتاد قابليتت  ه این برابري ب .خواد دادبيشتر كاهش 
 مجمتتوع ، ستتپسدهتتد متتیهش نتتوآوري بيشتتتر نتتابرابري را كتتا

كنتد   میفناورانه و نوآوري در كل جامده افرایش پيدا  هاي ابليتق
شتود و ایتن چرخته رشتد      و منجر به توليد كاالها یا خدمات متی 

هاي  ایجاد زمينه. كند م با كاهش نابرابري را تضمين میأبيشتر تو
كتار، تقویتت فضتتاي    یتادگيري در سيستتم رستمی یتا در محتل     

هاي یادگيري جمدی و ایجاد بستر  ، ایجاد قابليتیادگيري تداملی
فرهنگی با فاصله اجتماعی كم از مهمترین ابرارهاي ایجاد برابري 

گري و  سوي دیگر، با توجه به نقش تسهيل از[. 14و9]است فدال 
اجتمتاعی در ایجتاد و    -هاي مختلف فرهنگی یا مماندت بسترهاي

برابري، آروسنا بر كتاهش فاصتله اجتمتاعی در اجتمتاع     تقویت نا
 .كند كيد میأت

ارچوب هتتلونتتدوال نيتتر بتته لتتروم ایجتتاد تیييتترات در چ   
گذاري نظام ملتی نتوآوري متناستب بتا نيازهتا و شترایط        ياستس

به همتين  [. 12و  16، 15] كيد داردأكشورهاي در حال توسده ت
ا شتترایط دليتتل او مدرفتتی نتتوع جدیتتدي از نتتوآوري متناستتب بتت

نوع مرسوم نتوآوري متتنتی   . پردازد كشورهاي در حال توسده می
( STI)هاي تکنيکی   بر توليد و به كارگيري علوم كدشده و دانش

، در حالی كه این نوع نوآوري در كشورهاي در حال توستده  است
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1و مدل جایگرین مناسب با این كشورها، متدل  است كمتر 
DUI 

متتنی بر فرایندهاي غيررسمی یادگيري و كسب دانش چگونگی 
مدتقتد استت   [ 12و  16] ،لوندوال[ 19و  12] از راه تجربه، است
نگر نظام ملی نوآوري كه به بسترهاي اجتماعی و  كه رویکرد كلی

جتتام، بتته وستتيله انه و بتتر یتتادگيري بتتدارد فرهنگتتی نيتتر توجتته 
ارچوبی بتراي  هت انتد چ تو متی  ،كنتد  كارگيري و تدمل تمركتر متی  

 كنتد  كيد میتأگذاري كشورهاي در حال توسده باشد اما  سياست
نير نيازمند ت تيت  و گستترش بيشتتر     كاربردي چنين حتی كه

 [.14و  9]این تئوري است 
توجتته [ 14]همچنتتين در پيشتتنهادي دیگتتر، لونتتدوال    

را  در نيتروي انستانی   7م الدات علم و فناوري به ایجاد شایستگی
هتاي   و در بتين شایستتگی  كنتد   میبه عنوا  یک راه اساسی ذكر 

 .  نماید كيد میأگوناگو  بر ایجاد و تقویت قابليت یادگيري ت
م ترح شتده بتراي     هاي گوناگو  حل از آنجا كه در بين راه

و توستده انستانی، بتر    فنتاوري  هاي توستده   نردیک كرد  دغدغه
انسانی و به ویژه قابليتت   ها در نيروي ها و شایستگی ایجاد قابليت
با ارائه شاخصتی جدیتد    كيد شده است در بخش بددأیادگيري  ت

چگونگی اثرگذاري این قابليت در  براي قابليت یادگيري و نوآوري 
 .توسده انسانی و كاهش نابرابري مورد بحث قرار خواهد گرفت

ی از ابدتاد  همان ور كه بيا  شد قابليت یتادگيري نيتر یکت   
سفانه ایتن بدتد مهتم در نگتاه ستن بته       تأست، اما ممهم توسده ا

بته خصتو     .[2] هاي انسانی مورد غفلت واق  شده است قابليت
كه اهميت این قابليت به ویژه در بستر جدید شکل گرفته توسط 

همچنتين در نگتاهی جدیتد بته     . استاقتصاد یادگيري دوچندا  
دالیل تري به  اساس نگرش عمي  برابري، الزم است كه برمسئله 

هتا و توانتایی    هاي اجتمتاعی، بتر بتاز توزیت  قابليتت      ایجاد شکا،
النته  اهميتت توزیت  عاد  . گيتري تمركتر نمتود    یادگيري و ارتتتا  

ت كه، در صورت توزی  نامتدتادل  اي اس قابليت یادگيري به اندازه
هتا و   وسيله یارانته ه وجود آمده به هاي ب لهها، امکا  جترا  فاصآن

تر به برابتري اجتمتاعی    این نگاه عمي . است ماليات بسيار دشوار
و  هاي اوالعاتی تکههاي دسترسی به ش كند كه فرصت ایجاب می

. هاي یادگيري بته وتور مستاوي در دستترس قترار گيترد       قابليت
همچنين الزم است كه سازماندهی مدارس مورد تجدید نظر قرار 

                                                           
1- Doing, using, interacting 

2- Competence building 

مکتتا  بتراي ا و دسترستی گستترده بتته فنتاوري اوالعتات      يترد گ
متورد   ،د شاغل به كاراستفاده همگانی از آموزش فراهم شود  افرا

هتاي   و مشتو   گيرنتد آمتوزي قترار    هتاي مهتارت   حمایت برنامته 
  [.71] ها ارائه شود یادگيري به بنگاه

بتراي  هتاي اخيتر    هاي فراوانی كته در ستال   كيدأترغم  علی
افرایش قابليت یادگيري و نتوآوري توستط نویستندگا  مختلتف     

بتراي  سفانه تتاكنو  شتاخا مدينتی    أگرفته است، اما متصورت 
بختش بدتد،    در. [71]گيري این قابليت ارائه نشتده استت    اندازه

گيري قابليتت یتادگيري ارائته شتده و      اندازهبراي شاخصی جدید 
سپس با محاسته آ  براي تددادي ازكشتورها، چگتونگی ارتتتا     

 .ر گرفته استاین قابليت با نابرابري اجتماعی مورد بررسی قرا
 

 شاخصي جديد براي قابلیت يادگیري و نوآوري -4

هاي مختلف به برختی از   و پژوهش ها ههمانگونه كه ذكر شد، مقال
و مواردي چتو  لتروم   كند  میافرایش این قابليت اشاره  هاي الرام

هتاي یتادگيري    ایجاد زمينته  هاي یادگيري جمدی، ارتقاي فداليت
و ایجاد بستر فرهنگی را متورد  در سيستم رسمی یا در محل كار، 

امتتا شتتاخا جتتامدی بتتراي   ،[14و  9]دهنتتد  كيتتد قتترار متتیأت
در این ميتا   . بددي ارائه نشده است گيري این مفهوم چند اندازه

به تتيتين ابدتاد مختلتف قابليتت      [71] تنها گرگرسن و جانسو 
و به این ترتيتب تدریتف عمليتاتی     اند یادگيري و نوآوري پرداخته

ایتن مفهتوم    تنتوع ابدتاد   .اند براي این قابليت فراهم كردهامدی ج
  گيري قابليتت  هاي موجود براي اندازه باعث شده است كه شاخا
و نياز به توسده شاخصی جدید و است یادگيري و نوآوري ناكافی 

اي كته توانتایی    ن مفهوم وجود داشته باشد به گونته جام  براي ای
قابليت توسط شاخا ارائه شده وجود گيري تمام ابداد این  ندازها

 .داشته باشد
در این قسمت با توجه به تدریف ارائه شده توسط گرگرسن 

، تالش شتده استت كته شتاخا قابليتت یتادگيري و       و جانسو 
و در آختر راب ته   شتود  محاستته   3نوآوري براي تمتامی كشتورها  

از ميتا   . قابليت محاسته شده با نابرابري مورد بررسی قرار گيترد 
بدتد مختلتف    4بدد مدرفی شده توسط گرگرسو  و جانستو ،   5

                                                           
امکا  محاستته ایتن شتاخا بتراي كليته كشتورها، تنهتا         باوجودبدیهی است كه  - 3

 .اند مورد محاسته قرار گرفته ،اند داراي آمارهاي كافی و مدتتر بودهكشورهایی كه 
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 اند عتارتند از نوآوري كه مورد توجه قرار گرفته قابليت یادگيري و
[71:] 

  آموزش و ایجاد شایستگی -

در دسترس بود  مناب  پشتيتا  براي یادگيري و  -
  نوآوري

  تحریک خالقيت و نوآوري -

افتراد،  نشتی بتين   افرایتی دا  تدامل، همکاري و هم -
 .ها ها و رشته سازما 

است، مربو   آخرین بددي كه در این پژوهش انتخاب نشده
هتا و منتاف  یتادگيري در ميتا       ها، فرصتت  به نحوه توزی  هرینه

پوشانی بتا ابدتاد    از آنجایی كه این بدد، داراي هم .شهروندا  است
استت،  ( متیير وابسته مورد بررسی در پتژوهش )برابري اجتماعی 

ثير أآ  به عنوا  یکتی از ابدتاد متیيتر مستتقل، داراي تت      انتخاب
منفی در بررسی راب ه بين قابليت یادگيري و برابتري اجتمتاعی   

به همين جهت، تنها چهتار بدتد اول تدریتف گرگرستو  و     . است
 .جانسو  از قابليت یادگيري مورد استفاده قرار گرفته است

استت كته    انتخاب این ابداد بر پایه این پيش فتر  استتوار  
هریک از آنها داراي ارزشتی برابتر در ایجتاد قابليتت یتادگيري و      
نوآوري یک كشور هستند و به این ترتيتب در محاستته شتاخا    

محاستته  . هستندها داراي وز  برابري  لفهؤمذكور هریک از این م
متتنی بتر همتا  روش محاستته شتاخا     ها  لفهؤمهریک از این 

یت  محاستته ميتانگين ستاده     و به عتارت دیگر از وراست نهایی 
از آنجتتا كتته بتتازه مقتتادیر   .هتتا انجتتام گرفتتته استتت  زیرشتتاخا

 له عمليتات ئهاي مورد استفاده مختلف بتوده و ایتن مست    شاخا
كنتد، كليته    هاي خام را دچار مشکل متی  محاسته ميانگين با داده

اي گوناگو  به عددي بين صفر و یتک نرمتاليره   ه مقادیر شاخا
محاستته شتاخا نرمتال     بتراي راب ه مورد استتفاده  . شده است

 :عتارت است از
 

In= (obs-min)/(max-min) 

مقدار شاخا مربو  به هتر كشتور،    ،obsكه در این راب ه 
min  كمترین مقدار شاخا در بين كشورهاي داراي آمار مدتتر
. استبيشترین مقدار شاخا در بين كشورهاي مختلف  maxو 

شاخا براي محاسته قابليت یادگيري و نتوآوري   19در مجموع 
شاخا مربتو  بته    5شاخا مورد استفاده قرار گرفته است كه 

 4شاخا مربو  به محاستته مولفته دوم،    6محاسته مولفه اول، 
دازه شاخا نير بتراي انت   4شاخا مربو  به مولف سوم و نهایتاَ 

هتاي   شاخا. د استففاده قرار گرفته استلفه چهارم مورؤگيري م
هاي قابليت یادگيري و نوآوري  لفهؤمورد استفاده براي هریک از م

 :توا  به تفکيک به صورت زیر مورد بررسی قرار داد یرا م
 آموزش و ایجاد شایستگی -الف 

ایتتن شتتاخا بتته عنتتوا   :1اميتتد بتته زنتتدگی مدرستته -
 7گيتري یتادگيري در وتول عمتر     اندازه براياي  سنجه

  مورد استفاده قرار گرفته است

بتتراي (: ستت ح ابتتتدایی و متوستت ه)متتدت تحصتتيل  -
گيري س ح آموزشتی كشتورها از ایتن شتاخا      اندازه

  استفاده شده است

بتراي  اي  بته عنتوا  ستنجه    :آموزش كاركنتا   گستره -
   آموزي نيروي كار گيري آموزش و مهارت اندازه

آمتوزي   محلی به خدمات پژوهشی و مهتارت سی دستر -
 .تخصصی

 دسترس بود  مناب  پشتيتا  براي یادگيري و نوآوري -ب
كته اینترنتت یکتی از     از آنجتا : تدداد كاربرا  اینترنتت  -

 استمهمترین ابرارهاي دسترسی به اوالعات و دانش 
توانتتد شاخصتتی بتتراي  تدتتداد كتتاربرا  اینترنتتت متتی 

ه ایتن منتت  مهتم    ی بت گيتري دسترستی همگتان    اندازه
  اوالعاتی باشد

ایتن شتاخا ميترا     : اهدر ست ح بنگت  فنتاوري  جذب  -
جدید و جذب آنهتا  فناوري ها به ورود  حساسيت بنگاه

بتراي   دهد كه از جملته منتاب  متورد نيتاز     را نشا  می
  استهاي بيشتر و یادگيري  انجام نوآوري

بته عنتوا  شاخصتی    : دسترسی به سترمایه خ رپتذیر   -
براي دسترسی به مناب  مالی مورد نياز بتراي نتوآوري   

  ؛است

بتتراي بتته عنتتوا  شاخصتتی  : پيچيتتدگی بتتازار متتالی  -
هتاي گونتاگو  و    گيري ميرا  فراهم بود  گرینه اندازه

هتاي   گذاري و یا استفاده از سرمایه متددد براي سرمایه
  سده یادگيري و نوآوريدر مسير تو انتاشت شده

                                                           
1- School life expectancy 

2- Life long learning 



 رهيافت                                                                       ...          سیاستي براي: يادگیريتقويت قابلیت نوآوري و 

37 

اخصتتی بتتراي بتته عنتتوا  ش: دسترستتی آستتا  بتته وام -
  دسترسی به مناب  مالی

 .فناوريتقال نگذاري مستقيم خارجی و ا سرمایه -

 تحریک خالقيت و نوآوري - 
گيتري   انتدازه براي وا  شاخصی به عن: ظرفيت نوآوري -

ي داختل بنگتاه و فتراهم    به نتوآور  ها ا  اتکا  بنگاهمير
  توسده نوآوريبراي الزم  طها و شرای ظرفيتكرد  

  هرینه بنگاه در تحقي  و توسده -

به عنتوا  شاخصتی   : كيفيت نهادهاي تحقيقات علمی -
براي دسترسی به امکانات نهادي و علمتی متورد نيتاز    

  .هاي پژوهشی براي انجام فداليت

: كتار جدیتد  و اندازي یک كسب زما  مورد نياز براي راه -
گيتتري ميتترا  ستتهولت   انتتدازهایتتن شتتاخا بتتراي  

كتتتارآفرینی و توستتتده كستتتب و كتتتار متتنتتتی بتتتر 
 است هاي فردي مناسب  خالقيت

هتا و   نشی بتين افتراد، ستازما    افرایی دا تدامل، همکاري و هم -د
 ها رشته

بته عنتوا  شاخصتی بتراي     : هتا  وضديت توسده خوشه -
   اندازه گيري همکاري بين نهادهاي مختلف

هاي  دانشگاه و صندت در انجام فداليت ميرا  همکاري -
  تحقي  و توسده

: ميرا  وجود همکاري در راب ه بين كارفرمتا و كتارگر   -
این شاخا بيانگر ميرا  حاكميت فضاي همکاري در 

پژوهشی و  –بنگاه هاي مختلف صندتی و حتی علمی 
جتتود جتتو فردگرایتتی، ناهمتتاهنگی و  یتتا در مقابتتل و

 . استی ناعتمادي سازما بی

این شتاخا  : می به مسئوال  كشورميرا  اعتماد عمو -
تواند بيانگر ميرا  جتو اعتمتاد عمتومی در كشتور      می

فضتتاي اعتمتتاد یکتتی از   باشتتد و از آنجتتا كتته وجتتود 
هتتاي الزم بتتراي تقویتتت همکتتاري و  مهمتتترین شتتر 

است، ميرا  اعتماد عمومی شاخصتی بتراي    1یادگيري
گيري ميرا  فضاي مناسب براي همکتاري بتين    اندازه

 .استكليه افراد یک كشور 

                                                           
1 - copetence buil 

محاسته ایتن شتاخا بتراي كليته     براي آمارهاي مورد نياز 
كشتور   54و شا  تدریف شده، تنها براي نيست كشورها موجود 

هاي مورد نياز براي شتاخا   داده. رفته استگمورد محاسته قرار 
متدتدد از آمارهتاي رستمی    منتاب   هاي ذكر شده، پس از بررسی 

ایتن دو   یکتی از . المللی، از دو منت  اصلی استفاده شده است بين
و منتت   « 7 7111-7119پتذیري   گرارش رقابتت جهتانی  »منت  

ماختذ استتخرا  دو شتاخا اول،    . استت  3دوم، اوالعات یونسکو
ها  و سایر دادهاست ( سکوناوالعات یو) nationmassterسایت 

. استتتخرا  شتتده استتت، 7111-7119ري پتتذی از گتترارش رقابتتت
بنتدي آنهتا    ده براي این كشورها بر اساس رتتهمقادیر محاسته ش
 .نمایش داده شده است ،1در جدول شماره 

هاي موجود متنی بر وجود راب ته مدکتوس    در ادامه، نظریه
بين افرایش قابليت یادگيري و نوآوري و نابرابري اجتماعی متورد  

آ  در گستتره كليته كشتورهاي داراي    درستی و واق  شد آزمو  
گيتري نتابرابري    بتراي انتدازه  . یيد قترار گرفتت  أآمار جام  مورد ت

اجتمتتاعی، ميتتانگين دو شتتاخا ضتتریب جينتتی و نتتابرابري در  
ضتریب جينتی   . مورد استفاده قرار گرفته است 4رضایت از زندگی

هاي اقتصادي و نابرابري  گيري شکا، شاخصی مناسب براي اندازه
گيتتري  نتتدگی بتته عنتتوا  شاخصتتی بتتراي انتتدازه در رضتتایت از ز

بته ایتن   . استهاي موجود در جوام  از نظر توسده انسانی  شکا،
دو شتتاخا، ستتنجه جتتامدی بتتراي   ترتيتتب  تركيتتتی از ایتتن  

گيري مفهوم نابرابري اجتماعی است و هر دو بدد اجتمتاعی   اندازه
به همتين جهتت،   . دهد ي نابرابري را مورد توجه قرار میو اقتصاد

ميانگينی از شاخا ذكر شده، در این مقاله متورد استتفاده قترار    
بررسی راب ه بين قابليت نوآوري و یتادگيري و   براي. گرفته است

نابرابري اجتماعی، همتستگی بين این دو مفهتوم محاستته شتده    
 ه منفی و مدنادار وجود راب - 266/1است كه ضریب همتستگی 

 (1شکل )كند  يد مییأبين آنها را ت
افترایش   هتاي ایتن پتژوهش،    به بيتا  دیگتر م تاب  یافتته    

نتتوآوري در جامدتته موجتتب كتتاهش    -هتتاي یتتادگيري  قابليتتت
ایتتن راب تته . هتتاي اقتصتتادي و اجتمتتاعی خواهتتد شتتد  نتتابرابري

هاي علم،  ثيرات عمي  سياستأتواند بيانگر وجود ت همتستگی می
 .باشدفناوري و نوآوري بر نابرابري اجتماعی 

                                                           
2- The global competetiveness report, 2009-2010 

 nationmasterبه نقل از سایت رسمی  - 3
4- Life satisfication inequality 
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 نوآوري بر اساس رتبه بندي كشورها -مقادير محاسبه شده براي قابلیت يادگیري -1جدول شماره 
 

 
 

 

 

رتته كشور
قابليت یادگيري- 

نوآوري
رتته كشور

قابليت یادگيري- 

نوآوري
1 سوئد 0.82 28 لهستا  0.43

2 سوئيس 0.82 29 ویتنام 0.43

3 ایاالت متحده 0.81 30 آذربایجا  0.41

4 دانمارک 0.8 31 مجارستا  0.41

5 فنالند 0.79 32 ایتاليا 0.41

6 هلند 0.76 33 ليتوانی 0.4

7 نروا 0.76 34 تركيه 0.39

8 لوگرامتورگ 0.73 35 مکریک 0.38

9 كانادا 0.71 36 اروگوئه 0.37

10 آلما  0.71 37 كلمتيا 0.36

11 ااپن 0.71 38 رومانی 0.36

12 استراليا 0.7 39 السالوادور 0.35

13 انگلستا  0.7 40 یونا  0.35

14 بلژیک 0.67 41 لتونی 0.35

15 نيوزیلند 0.67 42 مراكش 0.35

16 اتریش 0.64 43 پرو 0.35

17 فرانسه 0.62 44 كرواسی 0.33

18 ایرلند 0.61 45 فيليپين 0.33

19 فلس ين اشیالی 0.61 46 آراانتين 0.32

20 استونی 0.54 47 تانرانيا 0.3

21 شيلی 0.52 48 هندوراس 0.29

22 اسلوونی 0.52 49 بلیارستا  0.27

23 پرتیال 0.51 50 گرجستا  0.25

24 اسپانيا 0.5 51 مالی 0.22

25 اندونري 0.47 52 الجرایر 0.19

26 برزیل 0.44 53 ونروئال 0.19

27 ارد  0.44 54 بوليوي 0.17

 
R² = 0.6019 
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 نابرابري اجتماعی

 نوآوري كشورهاي مختلف با نابرابري اجتماعي -رابطه بین قابلیت يادگیري -1شکل 
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 نتیجه گیري -0

ی و افترایش كيفيتت زنتدگی ایجتاب     توسده انسان هاي الرام

كند كه فرایند توسده، عالوه بر توجه به رشد اقتصادي نستتت   می

یکتی از مهمتترین   . به مسائل اجتماعی نير دغدغته داشتته باشتد   

ویتژه در متورد   ه نتابرابري استت كته بت    مستئله  مسائل اجتماعی، 

كشورهاي درحال توسده از اهميت بسياري برخوردار بتوده و بتر   

تمتاد عمتومی   فاكتورهاي مهمی چو  همتستتگی اجتمتاعی و اع  

 . اثرگذار است

هاي علم، فناوري و  ثيرات بسيار گسترده و عمي  سياستأت

ه كشورهاي در حال نوآوري بر نابرابري اجتماعی، باعث جلب توج

اهدا، توسده اجتماعی كرد  مگرا براي ههایی  توسده به سياست

اصلی م رح شده بتراي   هايیکی از پيشنهاد. و انسانی شده است

این هد، ارتقا  قابليت هاي یادگيري و نوآوري افراد دستيابی به 

گيتري شتده در    هاي دقي  و اندازه اما فقدا  شاخااست جامده 

كته راب ته بتين افترایش ایتن       این زمينه مان  از آ  بتوده استت  

ها و كاهش نتابرابري اجتمتاعی بته صتورت تجربتی متورد        قابليت

دریتف ارائته شتده    در این مقاله با استتفاده از ت  .بررسی قرار گيرد

[ 71] براي قابليت یادگيري و نوآوري توسط گرگرسن و جانسو 

رفتی و  نتوآوري مد  -گيري قابليتت یتادگيري   شاخصی براي اندازه

در نهایتت راب ته   . گيري شده است براي كشورهاي مختلف اندازه

نوآوري نابرابري اجتمتاعی متورد    –بين شاخا قابليت یادگيري 

بررسی قرار گرفته و وجود راب ه همتستگی منفتی بتين ایتن دو    

 .یيد شدأمتیير ت

یتادگيري و   -وجود این راب ه بين تقویت قابليتت نتوآوري  

هتاي مختلتف    نابراري اجتماعی بيانگر این است كه اتخاذ سياست

نتتال  ثيرات مختلتف اجتمتاعی را بته د   أعلم، فناوري و نوآوري تت 

و بته   به عتارت دیگر این پيش فر  كته توستده   . خواهد داشت

با افترایش  ناگریر ویژه مراحل اوليه آ  در كشورهاي جها  سوم  

هاي اجتماعی همراه خواهد بود، پتيش فرضتی نادرستت     نابرابري

هتاي   هایی كه موجب تقویت قابليت درپيش گرفتن سياست. است

تقویت نوآوري و توسده در  یادگيري و نوآوري شود از یکسو باعث

شتود و از ستوي دیگتر     د متتنی بر دانش جوام  امروزي میاقتصا

 .گسترش عدالت اجتماعی نير خواهد شد

هایی كه منجر بته تقویتت    ها، در اتخاذ سياست تالش دولت

ثيري أهریک از ابداد مدرفی شده براي قابليت یتادگيري شتود، تت   

هد واخهاي اجتماعی و توسده نوآوري  مستقيم بر كاهش نابرابري

 اي یکتی از  هاي عمومی و حرفه ارتقاي كيفی و كمّی آموزش. شد

همچنين، گسترش دسترسی بته  . استها  ترین این سياست اصلی

زیرساخت و منتاب  پشتتيتا  الزم بتراي یتادگيري و نتوآوري، از      

جمله دسترستی بته اینترنتت، سترمایه خ رپتذیر، وام و فرصتت       

از . ثر استت ؤهتاي مت   هاي جدید، از دیگتر سياستت   ي ورتجربه فنا

ریتک خالقيتت و نتوآوري در    حتوانند با ت ها می سوي دیگر، دولت

هاي دانشی، زمينته تقویتت    س ح ملی و بنگاه و افرایش همکاري

 .هرچه بيشتر قابليت نوآوري را فراهم كنند
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