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 جستاري بر سياست دانايي محوري در برنامه هاي

و توسعه اقتصادي،  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي

∗نژاد عباس مصلي

و علوم سياسي دانشگاه تهرانگروه علوم سياسي دانشكده دانشيار  حقوق

 حسين دلبر
 دانشجوي كارشناسي ارشد مسائل ايران دانشكده حقوق وعلوم سياسي

د( )17/11/90: تاريخ تصويب–22/1/90:فترياتاريخ

:چكيده

و شاخص هاي اقتصاد دانايي محور، مصاديق مربوط به اقتصاد اين مقاله با بيان اركان چهارگانه

موضوعاتي نظير.دانش را در قانون برنامه هاي توسعه جمهوري اسالمي ايران واكاوي كرده است

و تحول مفهومي نظري و همچنين مولفه- توسعه دانشتاريخچه تكوين هاي مفهومي نظري محور

و مفهومي جايگاه-توسعه دانش و به كمك اين دو معيار تاريخي  محور مورد بحث قرار گرفته

يافته ها حاكي از آن است كه ايران. دانش محوري در برنامه هاي توسعه ايران مشخص شده است

درع بررسي، به ميانگين جهاني نزديك شده؛از نظر توسعه شاخص هاي دانايي محوري در مقط

و در برخي و منابع انساني داراي دستĤورد مناسب عين حال در برخي از شاخص ها بويژه آموزش

در.ديگر با عدم تعادل مواجه بوده است و پيوستگي بيشتر و توجه به انسجام از اينرو متوازن سازي

. محور بيشتر مورد توجه قرار گيرد-هاي توسعه دانشاز نكاتي است كه مي بايد در برنامه اجزاء،

: واژگان كليدي
 توسعه، اقتصاد دانايي محور، سياست دانايي محور، الگوي توسعه،مصاديق دانايي، قانون برنامه

 اقتصاد ايران

  Email: Mossalanejad@Mossalanejad.com 88079905: اكسف: مسئول مقاله*
.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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. هاي عصر جديد، افزايش ارزش افزوده توليدات دانش در درآمد ملي استيكي از ويژگي

از1994 در سال به50 بيش  درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته مربوط

هاي هاي ديجيتالي، پايگاههاي جديد، كتابخانهاي، رسانهنرم افزارهاي رايانه(كاالهاي دانش

و كه در دهه.)6ص؛199 كواه،(بوده است ...) الكترونيكي ارزش افزوده%1950،95در شرايطي

وهنمحصوالت كارخا مي داد، اين نسبت%20اي را مواد خام ها در سال آنها را دانش تشكيل

و بيغش( تغيير يافته است%70و30بهبه ترتيب 1985 اين تحوالت جهاني«.)61ص1384حسيني

مي كشاند؛ چنين اقتصادهايي ديگرجايگاهي در  به چالش اقتصادهاي مبتني بر مواد خام را

.)1380كاستلز،(»ر گسترده خواهد بودو شكاف فقر در اين كشورها بسيااقتصاد جهاني ندارند 

به تحول وسيعي در نظام قدرت كه مي تواند منجر بنابراين تحول در دانش آنقدر مهم است

.)Toffler, 1990, P.26( گردد

و و مروري بر تجارب برخي كشورها از جمله چين، هند، سنگاپور  كره جنوبي در ايجاد

ب بديل دولت در كشور هاي مذكورو نقش بي)1387عظيمي( نيان هاي اقتصاد دانايي محورتقويت

به اقتصاد دانايي محور، در به چنين ريزياهميت برنامه گرايش هاي كالن كشور را براي نيل

مياقتصادي روشن و اهميت فنĤوري اطالعات. سازدتر تحوالت سريع در عرصه هاي اقتصادي

دردو ارتباطات در و نيز توجه به الزامات آن براي كشورهاي و دهه منتهي به قرن بيست ويكم

مي ايران، دغدغهاَحال توسعه خصوص به حساب اين دغدغه خاطر، در سند چشم.آيداي مهم

وو همچنين در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،1404انداز ايران در افق   اجتماعي

پيدا كرده است، بطوري كه برنامه چهارم توسعه، برنامه دانايي فرهنگي بيش از پيش بازتاب

.محور نامگذاري شده است

و اهداف عملياتي با وجود اين كه آرمان دانش محوري، هدف نظري در سند چشم انداز

مي آن در به نظر رسد عواملي همچون عدم قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شده است اما

و ابهاماتي را در خصوص هاي پيشين،گي در اجزاء دانايي محوري در برنامهعدم پيوست انسجام

به عبارت ديگر مروري بر عناصر اقتصاد دانايي در چهار.اجرايي شدن آنها ايجاد كرده است

وبرنامه توسعه جمهوري اسالمي ايران نشان مي هايي به برخي اجزاء دانايي تبصره دهد؛ مواد

به دليل جهتته استمحوري اختصاص ياف دولت محوري(هاهاي متنوع در برنامهگيري ولي

بهو دخالت هاي اقتصادي آن در برنامه اول توسعه، سياست تعديل اقتصادي بدون توجه

و ساختارهاي اقتصاد آزاد در برنامه دوم، كم به امر اقتصاد در دوره اصالحات سياسي توجهي

درنيز جهت به بسترو) برنامه چهارماجراي دوره گيري عدالت محوري وها عدم توجه



وجستاري بر سياست دانايي محوري در برنامه 61 ...هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي

و جايگاه ايران از منظر اقتصاد دانايي مسير توام خطي تحول اقتصادي، الزامات نهادي تدريجي

طي نكند .با مداومتي
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جتاثير گذاري عامل دانش بر اقتصاد را مي و گزارش)1998(هاني توان در گزارش توسعه

اي تحت همچنين بانك جهاني برنامه ويژه. نمودبه روشني مالحظه) 2001(توسعه انساني

د)Knowledge for  Development(دانايي براي توسعه عنوان و ر دستور كار خود قرار طراحي

و توسعههر.داده است  Organization for Economic)چند سازمان اقتصادي همكاري

)Cooperation and Development) (اي زيادي براي شاخص سازي در زمينه اقتصاد دانشهتالش

در آن سال سندي منتشر كرد. بندي كاملي نرسيد به جمع1995محور انجام داد، ولي تا سال 

بر اساس.و عملكرد ابداعات در اقتصاد بودهاي جديد رشدكننده جايگاه مدلكه تعيين

و تصاد دانايي محور، اقOECD تعريف و استفاده از دانش اقتصادي مبتني بر توليد، توزيع

به سرمايه گذاري با فنĤوري و دانايي محوري گرايش  ,OECD( باال دارداطالعات است

نه زمين، نه مواد خام، به تعبير ديگري،.)1996,12 نه كارخانه، و امروزه ثروت نه طال، نه نفت،

داران از ثروت خود سخن بگويند سخن از ميزان آينده وقتي سرمايهدروباشدبلكه دانش مي

.)21ص، 1381، تارو(دستيابي آنها به دانش خواهد بود 

و فنĤوري در جهان،» اقتصاد دانايي«با وجود گذشت دو دهه از طرح و اهميت نوآوري

 اين هاي انجام شده در خصوصپژوهش.ادبيات اين موضوع در ايران خيلي محدود است

و ملزومات اقتصاد دانش محور« موضوع بيشتر مواردي همچون .)1386 جباري،(»بررسي مزايا

به عنوان الگوي جديد توسعه« و دانايي در ايران«،»اقتصاد دانايي ،(»اقتصاد است كه)1384نادري

بانويسنده در تحقيق اخير نك ضمن مقايسه الگوهاي مختلف توسعه با استفاده از داده هاي

و  راجهاني، اركان و وضعيت دانايي محوري در شاخص هاي اقتصاد دانايي  مشخص نموده

مباني در مقاله ديگري.ايران را با برخي كشورهاي جهان مورد مقايسه قرار داده است

و جايگاه آن در كشورهاي منتخبشاخص عبدلي،( بررسي شده استهاي اقتصاد دانايي محور

و ارزش اثر تحصيالت عالي بر رشد اقتصادي بخشاين مقالهدر.)1388 هاي اقتصادي در ايران

هاي مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است افزوده ناشي از تحصيالت عالي در بخش

كه يك درصد افزايش در التحصيالن گروه كشاورزي، فارغو براي مثال مشخص شده است

به ترتيب  و علوم انساني  درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش05/0و047/0ادبيات

به همراه دارد .خدمات
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نه«در مقاله و كاربرد دانش»ادي اقتصاد دانايي محورالزامات كه بر انباشت ، شرايط نهادي

به لحاظ نحوه تجربه اين شرايط مورد و سپس قانون برنامه چهارم تاثير گذار هستند، شناسايي

و عام و جامعه از عوامل كليدي دانايي محور شدن جامعه واكاوي قرار گرفته ل دولت، فرهنگ

و شمسي،(قلمداد شده است .)1386مومني

كه مالحظه مي و مقايسه به شاخصاً انجام گرفته عمدت تحقيقاتشود؛همانطور هاي دانايي

و بررسي اين مقوله در قوانين قانون اساسي،( قوانين باال دستي جايگاه كشورها پرداخته است

و ساير مقررات كه كمتر مورد توجه بوده است،) برنامه توسعه ذكر اين نكته ضروري است

و آگاهانه بوده استبرنامه رويكرد برنامه چهارم به مساله دانايي محوري، ه عبارتب.ريزي شده

و زمينه هاي ظهور آن را مقوله اي قابل برنامه تديگر اگر نوآوري و قابل پيش بيني صور ريزي

كهاين امر در برنامه،كنيم ازهاي توسعه مي شوند مغفول واقع اي نهاديهزمينه يكي محسوب

و بنابراين.شده است به شرايط نهادي داشته و كاربرد دانش بستگي كامل فرآيند انباشت

و وابسته است  .)86مومني،(فرآيندي زمان بر
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بر استفاده از)Knowledge- Based Economy( محور-اقتصاد دانايي كه گفته شد،چنان

و   دانش براي توليد منافع اقتصادي تاكيد دارد، به عبارت ديگر اقتصاد همراه با توليد

عمبهره ميبرداري از دانش، نقش به.كندده را در خلق ثروت بازي اقتصاد دانش محور اشاره

و خدمات ارتباط، در آن تجارت با فنĤوري بااليي به ويژه نرم افزار رايانهروشي دارد كه ات

كه شامل.گيردمجازي انجام مي به يك مجموعه از فعاليت هاي اقتصادي اقتصاد دانايي محور

. اطالق مي گردد كاربرد دانش در فرآيند توليد است؛

 اركان اقتصاد دانايي)الف
و استفاده موثر از دانايي اقتصاد دانايي شامل چهار رك كه توسعه دانايي مي باشد ن اساسي

مي شود : اين اركان عبارتند از)http//www.worldbank.org.kam( را شامل

 جمعيت آموزش ديده داراي مهارت-1

و نوآوري-2  نظام كارايي اختراع

 زير ساخت پويايي اطالعاتي-3

و نهادي مناسب-4  رژيم انگيزش اقتصادي
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 بي سطح داناييارزياروش هاي)ب
و ميزان كاربرد آن روش هاي مختلفي به كار گرفته شده است كه براي ارزيابي سطح دانايي

برنامه دانايي براي توسعه موسسه. موسسه بانك جهاني يكي از معتبرترين آنهاستيالگو

كه مجموعه اي از مي كند و متغي69 بانك جهاني از يك روش شناسي استفاده ر ساختاري

و بر پايه آن كشورها مي توانند اقتصاد خود را با همسايگان، رقبا، يا كيفي را در بر مي گيرد

و امكانات يك كشور يا منطقه  مي توان مشكالت كشورهاي الگو مقايسه نمايند، از اين طريق

ب و زمينه هاي مستعد يا نيازمند سياست گذاري يا سرمايه گذاري را راي آينده را تشخيص داد

به حال در مطالعات انجام شده، مقايسه اقتصاد دانايي در دو سطح اجمالي.تعيين كرد  تا

بر( بر(و تفصيلي) متغير14مشتمل بين حدود(و به صورت بين كشوري) متغير69مشتمل

اين.انجام شده است) كشور در حال توسعه60و حدود OECD كشور توسعه يافته عضو100

و كه در توسعه اقتصاد دانايي محور،اي است در بر گيرنده چهار حوزهمتغيرها  نقش دارند

.)1384نادري،( دهنداركان آن را تشكيل مي

 زير بخش هاي اركان اقتصاد دانايي)$

و داراي مهارت-1 : جمعيت آموزش ديده

 نرخ با سوادي بزرگساالن-2-1

ه نرخ ثبت نام متوسط-3-1

ش عالي ثبت نام آموز-4-1

و نوآوري-2  نظام كارآيي اختراع

و توسعه-2-1 )R&D( تعداد محققين در فعاليت تحقيق

 نسبت تجارت محصوالت كارخانه اي به توليد ناخالص داخلي-2-2

به ازاي يك ميليون نفر-2-3 ، فني  تعداد مقاالت علمي چاپ شده در نشريات علمي

 اطالعاتي زيرساخت پوياي-3

 در هر هزار نفر تعداد تلفن-3-1

 تعداد رايانه در هر هزار نفر-3-2

)Internet Host( ميزباني اينترنت-3-3

و نهادي مناسب-4 :رژيم انگيزش اقتصادي

اي-4-1 و غير تعرفه  موانع تعرفه اي

 حقوق مالكيت معنوي-4-2

و قوانين-4-3  مقررات
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و14 شامل اعم از امتياز دانايي( متغيرهاي فوق در امتياز دهي 69 متغيـر در روش اجمـالي

مي) متغير درروش تفصيلي به باالترين عملكرد نمره. روندبكار  وپـايين تـرين10به طوري كه

مي عملكرد نمره صفر و. يابـد اختصاص جـداول مختلـف بخـش بعـدي ايـن مقالـه، عناصـر

ي نيـز تجميـعمي دهد ونمودار هـاي سـتون هاي دانايي در برنامه هاي توسعه را نشان شاخص

مي نمايد ..امتيازات متغير هاي چهارده گانه در برنامه ها را منعكس
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 محور در قانون برنامه هاي چهار-هاي اقتصاد دانشدر اين بخش از مقاله، جايگاه شاخص

و اهميتي كه گانه توسعه جمهور به تناسب جايگاه و ي اسالمي ايران مورد شناسايي قرار گرفته

و در نهايت تغييرات جايگاه ها در هريك از برنامههر كدام از شاخص ها داشته اند، اشاره شده

. در مقايسه با متوسط جهاني تعيين شده استايران از لحاظ دانايي

وبنيان هاي دانايي محوري در برن):1(جدول ج امه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي -72(ا.ا.فرهنگي

1368(

 ساير

 موضوعات
مشوق هاي

و رژيم اقتصادي

 هاي نهادي

سيستم ابداعات

 ونوآوري
و منابع آموزش

 انساني
زير ساخت هاي

 اطالعاتي
(ICT) 

توجه

ويژه به توسعه، 

آموزش 

و  علمي،عملي

-19(كشاورزي

4(

پرورش روحيه

،نظم احترام به قانون

)13-4(پذيري 

ساماندهي واحدهاي

اجرايي جهت 

تحقيق،تتبع،نوآوري،ارائه خدمات 

)3-1(فرهنگي

گسترش كمي وارتقاي

كيفي،فرهنگي، عمومي،تعليم 

و تربيت وعلوم وفنون 

درجامعه با توجه خاص

نسبت به نسل جوان ذيل 

)3(اهداف كلي برنامه

افزايش كمي وكيفي توليد

وسيما وپخش برنامه هاي صدا 

ش هاي مستقيم  درزمينه آموز

)3-3(جمعيت درسن تحصيل 

اصالح

و  سازمان

مديريت اجرايي 

و قضايي 

)8(كشور

تبيين وتثبيت

نظام مالكيت اراضي 

كشاورزي وتامين 

اقتصادي،اجتماعي 

 ،قضايي براي توليدكننده

هاي هاو سرمايه گذاري

مردمي توسط 

)4-23(دولت

و ايجاد قطبهاي علمي

وارتقاي سطح علمي تخصصي 

سايرموسسات آموزش عالي 

)3-10(وتحقيقاتي 

فراهم آوردن مقدمات

درزمينه الزم براي 

طراحي،تفصيلي اجراي نظام 

و پرورش  جديد آموزش

 نظاميوتدوين واجرا

آموزش هاي متناسب با

)3-5(آن

استفاده از موقعيت

جغرافيايي كشوردرجهت ارائه 

و  خدمات ترانزيت،پستي

)4-51(مخابراتي

كاهش

سطح پوشش 

خدمات دولتي 

و انتقال  ،آموزش

آن به بخش غير 

)3-2-1(دولتي

حمايت ازايجاد

و تعيين  تعاونيها

چهارچوبهاي حقوقي 

)5-5(الزم 

حداكثربهربرداري از

 ظرفيت علمي،فني،تخصصي

-كاربردي(و تحقيقاتي

)3-12(كشور) بنيادي

ايجاد امكانات

آموزشي الزم براي تمامي 

خط(.التعليم ان الزمكودك

)3-6مشي

توسعه وبهبود ارتباطات

و مخابراتي ،روستايي  پستي

و بين المللي  )4-52(شهري
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اولويت بخش

آموزش(اجتماعي

 بهداشت تامين

)اجتماعي

توسعه وتكميل

فعاليتهاي ثبت 

اسنادواصالح روش هاي 

)9-8(آن 

 بهبودوگسترش پژوهش

)16-3(

توسعه فضاي آموزشي

 با رشد دانش متناسب

)3-7(آموز

استفاده ازشبكه هاي

ماهواره اي در حوزه ارتباطات 

)53-4(

سهم افزايش

بخش هزينه هاي 

 ازكل اجتماعي

هاي دولت هزينه

درسال%8/32از 

در%7/45اول به 

72سال

هدايت سرمايه هاي

كارايرانيان خارج 

وازكشوربه امورتوليدي 

اتخاذ سياست هاي

از مايهسر حمايتي

-3-8(گذاري خارجي

6(

ايجاد ارتباط عميق بين

وهادانشگاه ا با بخشهاي توليد

تحقيق وزارتخانهاي توليدي

3-20وموسسات تحقيقاتي

اولويت دادن به ريشه

كني بيسوادي در اقشار مولد 

)8-3(

ايجاد نظام

آماروانفورماتيك جمعيت، فراهم 

 آوردن اطالعات آموزشي،

دراجتم اقتصاد، پژوهشي،  اعي

)8-13(فرآيندتصميم گيري

و حذف مقررات

ضوابطي كه باعث 

انقباض بازار كار مي 

)6-3-9(شود 

و گسترش تحقيقات

دانش(افزايش توان فنĤورانه 

(كارايي–اطالعات-فني (33-4(

تقويت شبكه جمع

آوري وپردازش اطالعات 

 ، بازاركاربرنيروي انساني

انجام پژوهش هاي مربوط به 

 بين آموزش ونيازهاي ارتباط

و كيفي بازار كار )8-9(كمي

اقدام درجهت شروع

فعاليت هاي تحقيق وتوسعه در 

فنĤوري هاي نو منطبق باخط 

)5-36(مشي هاي صنعتي 

افزايش نسبت كاركنان علمي،

ازفني،  )6/9(تخصصي

صددر7/10درصد فعلي به

)6-2-5(برنامه آخرسال در

و تحقيق ات تدوين نظام

علمي در ابعاد اقتصادي،اجتماعي، 

فرهنگي به منظور گسترش برنامه 

)8-13(هاي تحقيقاتي

استفاده مناسب

گيريهازفنĤوري جهت بهر

-3-1(حداكثراز نيروي كار

ها)6  خط مشي

 نشان مي دهد كه وضعيت1995ارزيابي نتايج داده هاي موسسه بانك جهاني طي سال

و عدم توازن ميان ان در همه شاخصاقتصاد دانايي در اير ها از متوسط جهاني پايين تر بوده

به لحاظ آماري مشهود استشاخص حالي كه وضعيت آموزش وزير ساخت هايدر.ها
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 با اين حال از لحاظ. مناسب استاًاطالعاتي در نتيجه سياست هاي دولت در برنامه اول نسبت

و ابداعات بسيار نامناسب مي به نظر مي رسد؛ سهمرژيم نهادي و  درصد رژيم 1.35باشد

د ونهادي به امرنظم سهم ديگر،از سوي. در سطح كالن برنامه بوده استقانونر نتيجه توجه

كه خيلي كمتر از متوسط جهاني است، در ابداعات و مجالت علمي محصول درصد مقاالت

ن.باشدميكشور  و روي هم رفته در اختصاص سهم مناسب از توليد به تحقيق اخالص ملي

.توسعه غفلت شده است

)1373-78(ا.ا.دانايي محوري دربرنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،ج–)2(جدول

هاي ساير سياست

 مرتبط
مشوق ملي

اقتصادي ورژيم هاي 

 نهادي

سيستم ابداعات

و نوآوري

و منابع آموزش

 انساني
زير ساخت هاي

 اطالعاتي

(ICT) 

 ايجاد تالش براي

ثبات در قوانين مربوط

به فعاليتهاي بخش 

و تعاوني -2(خصوصي

15(

اصالح ساختار

نظارتي،اجرائي، قضايي 

درجهت تحقق اهداف 

)7(برنامه 

و نظام دهي

بكارگيري تحقيقات بعنوان 

و  ابزار براي حل مشكالت

)14(توسعه كشور

تربيت نيروي انساني

موردنيازذيل اهداف كلي 

 برنامه

كمي افزايش

وكيفي توليد وپخش صدا 

سيما بعنوان دانشگاه 

)2-3(عمومي كشور

افزايش حمايتهاي

قانوني براي مشاركت 

مردم درفعاليتهاي 

)15-1(اقتصادي

تالش درجهت

و  حاكميت كامل قانون

ترويج نظم اجتماعي 

)13(ووجدان كاري 

سعي در جهت دهي

وهدايت عمده منابع مالي 

به بخش هاي اجتماعي از 

مله آموزش عاليج

)1-14(وتحقيقات

پوشش آموزشي

و نوجوانان  كليه كودكان

وتقويت آموزش هاي 

 عمومي

اصالح سيستم

جمع آوري وپردازش 

آمارواطالع رساني 

)4-9(بصورت متمركز 

جذب نيروهاي

متخصص ايراني خارج 

)40تبصره(ازكشور

توسعه امنيت

و تعميم امنيت  قضايي

)1-13(اقتصادي

برنامه ريزي براي

كشف استعدادهاي 

و هدايت آنها  درخشان

درزمينه هاي مورد نياز 

كشور وجلوگيري 

)3-6(ازفرارمغزها

ارتقاي كيفي نظام

)5-2(آموزشي

صدور مجوز

و توسعه مراكز  تاسيس

تلفن به وزارت پست 

)97تبصره(وتلفن 

اجازه انعقاد تفاهم نامه

هاي تحقيقاتي وعلمي 

ات آموزش به موسس

عالي ودانشگاهها با 

موسسات تحقيقاتي 

)90تبصره(خارجي 

و عودت حقوق

عوارض گمركي كاالهاي 

)9-26(صادراتي

برقراري ارتباط بين

تحقيقاتي مراكزعلمي،

كشورومراكز 

)5-6(توليدي،صنعتي

هاي فني توجه به آموزش

)5-7(وحرفه اي

اعطاي تسهيالت بانكي

به بخش غير دولتي براي 

اركت در ايجاد مش

)92تبصره(دانشگاه ها

حمايت ازفعاليت

بخش خصوصي جهت 

گسترش صادرات غيرنفتي 

و زمينه حضوردرساير 

)12-6(كشورها

افزايش درصد

اعتبارات تحقيقاتي ازتوليد 

)1-14(ناخالص ملي 

بازنگري درآموزش

وپرورش وارتقا كيفيت 

 آموزش

تقويت ارتباط مراكز

كز تحقيقاتي كشور با مرا

)14-11(بين المللي

ايجاد نظام تحقيقاتي

 وپژوهش
افزايش درصد سهم

اعتبارات بخش آموزشي 

حرفه اي وآموزش–فني 

)5-10(عالي

ارتقا توان رقابتي توسعه نرم افزاري  اط بين تقويت ارتب  
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توليدات داخلي در مقابل

)21تبصره(واردات 

انتقال فنĤوري با خريد

 تجهيزات از خارج كشور

)8-14(

و آموزش تحقيقات،كاربرد

12 بند14ذيل خط مشي 

و تسري كليه مزايا

تسهيالت اعضاي هيات 

علمي به موسسات 

تبصره(تحقيقاتي ومحققين

89(

استفاده از فنĤوري

و افزايش  هاي پيشرفته

و  مهارتهاي مديران كشور

الزام دستگاهاي اجرايي 

به اختصاص بخشي از 

 اعتبارات خود به امر

آموزش، جهت افزايش

بهره وري نظام اداري 

)35تبصره(

تعيين شاخص هاي

آموزش نيروي انساني با 

همكاري آموزش وپرورش 

باسازمان اداري 

)37(واستخدامي

مي دهد در سال ها2000اطالعات موجود نشان نه تنها متناسب با ظرفيت ، جايگاه ايران

نينيست به سياست تعديل اقتصادي.ز كمتر استبلكه از متوسط جهاني ،در اين دوره با توجه

و همچنين تغيير شرايط نهادي به براي افزايش كارايي اقتصادي ازطريق خصوصي سازي

براي مثال با آغاز.تغييراتي در شاخص ها صورت پذيرفته است منظوربهبود عملكرد اقتصاد،

رارتباط با مراكز بين استاي رقابتي كردن فضاي اقتصاد، همچنين المللي، مقررات زدايي در

گسترش آموزش هاي عالي در دانشگاه آزاد اسالمي به ترتيب وضعيت شاخص انگيزش 
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به متوسط جهاني و نيروي انساني كه آموزش اقتصادي يك درصد افزايش داشته، بطوري

و ارتقاء،ت، با اين اوصاف در شاخص سيستم ابداعا)35ص 1384مصلي نژاد،( نزديك گرديده است

و در خصوص زيرساخت ميبهبودي حاصل نشده است به نظر  رسد هاي اطالعاتي نيز

به كاهش بوده استبهره اين بنابر.مندي از امكانات اينترنت ورايانه نه تنها بيشتر نشده بلكه رو

ومجموع، در به ترتيب هم شاخص اقتصاد دانايي و61/6هم شاخص دانايي 32/15 درصد

مي دهددرصد داليلي ازجمله فقدان ابزارهاي سياستي متناسب،در اين راستا.كاهش را نشان

و با اهداف برنامه، مديريت دولت در اجراي سياست تعديل اقتصادي، ... انحصارات اقتصادي

و اجراي اقتصاد دانايي شده است ).107همان،ص( موجب ناكامي در تحقق اهداف برنامه ها

ج اجتماعي، ايي محوري در برنامه سوم توسعه اقتصادي،بنيان دان-)3(جدول -83(ا.ا.فرهنگي

1379(
مشوق ملي اقتصادي

نهورژيم   اديهاي
و سيستم ابداعات

 نوآوري
و منابع انساني زير آموزش

هاي اختس

 اطالعاتي

(ICT) 
رقابتي كردن فعاليت هاي

وتنظيم)35تا28ماده(اقتصادي 

 انحصارات

 عنوان اختصاص فصل مستقلي به

توسعه علوم فناوري در قانون برنامه

)11-فصل(سوم

 شاخص هاي كيفي نيروييارتقا

انساني به ويژه كاركنان دولت نسبت به كل

)13الف ماده(كاركنان 

اتصال

كشور به شبكه 

 هاي جهاني

)103ماده(اطالعات

معافيت از حقوق وعوارض

دولتي براي سرمايه گذاران به منظور 

در مناطق كمترتوسعه ايجاد اشتغال 

)50ماده(يافته 

تغييرنام وزارت آموزش عالي به

ماده(وزارت علوم،تحقيقات وفنĤوري

99(

اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي

و حرفه  به منظور توسعه مهارت هاي فني

)51ماده(اي نيروي كار 

ايجاد

زيرساخت هاي 

ارتباطي،پهناي باند 

و ايجاد  كافي

تسهيالت الزم 

تفاده براي اس

و  دانشجويان

هيات علمي ها 

)103الف(

تقويت توان رقابت

محصوالت صادراتي 

كشوردربازارهاي بين المللي 

)1160ماده(

اتخاذ اقداماتي مبني بر حمايت

و غيردولتي از فعاليت هاي  بخش دولتي

)100ماده(پژوهشي

و اصالح ساختار نيروي انساني تنظيم

و وضع مقر و پرورش راتي وزارت آموزش

) 143ماده(براي ايجاد انگيزه در كاركنان 

تفكيك

 مجموعه وظايف

هاي تامين كننده

،خدمات اطالعات

 ارتباطاتو

)103ب(

تسهيل براي حضور شركت

و مهندسي  و موسسات فني ها

ازطريق شركت پيمانكاردر بازارهاي 

)ج116(جهاني توسط دولت 

تاسيس صندوق حمايت از

)100ماده(تحقيقات

راهم نمودن امكانات تحصيل برايف

و  دانش آموزان روستاها در مقاطع باالتر

)143.ج.و.ب(ملزومات آن 

و الزام سازمان ها

وزارت خانه به راه 

اندازي مركز اطالع 

رساني به كمك 

و  وزارت مخابرات

)116الف(تلگراف 

حمايت از گزارش هاي

ن ها ونرم افزارهاي نامهپژوهشي، پايا

از) اثر( اي به بعنوانچندرسانه

معافيت هاي مالياتي براي خيران

و غيره  )144ماده(مدارس

اعطاي مجوز به

بخش هاي 

دولتي براي غير
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طريق قانون حمايت از حقوق

و مصنفان  )160ماده(مولفان

مشاركت در راه

زي شبكه هاي اندا

و  مستقل پستي

ماده( مخابراتي

124(

الزام صدور مجوز به فارغ

التحصيالن حقوق براي انجام 

مشاوره هاي حقوقي به مردم در 

)187(راستاي حفظ حقوق عامه 

معافيت كليه مراكز آموزشي از

)146ماده(پرداخت عوارض به شهرداري ها 

تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان

براي ارتقاي كيفيت آموزش معلمان 

)147ماده(

 قانون به بخش154 تا 143اختصاص مواد

 آموزش

ودهد در همه شاخصبررسي اجمالي اين دوره نشان مي يك ها ايران تنزل داشته است

4و3امتياز بيشتر شاخص ها بين.متغيرهاي شاخص مشهود مي باشد عدم توازن بسيار باال در

و وبرنامه توزيع گرديده كه بيانگرعدم توجه دقيق و ريزي مناسب  از جهتي دخالت غير مناسب

.ايجاد اختالل در سيستم بازار آزاد توسط دولت استو اصولييرغ

به اقتصاد عليرغم اهميت موضوع در برنامه سوم و كم توجهي به مباحث سياسي اشتغال

به رتبه سال  كه نرخ است؛ 2000يكي از مهم ترين علل تنزل جايگاه ايران نسبت به طوري

ازو همچن24/1به30/2شاخص انگيزش اقتصادي از 81/3به21/4ين آموزش ومنابع انساني

ازو و. تقليل پيدا كرده است08/3به98/3شاخص دانايي به نظر مي رسد وضع قوانين

به تنهايي نمي تواند جايگاه حقوق كه از زير بخش هاي انگيزش اقتصادي است مقررات
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و و در مورد ابداعات نيز سهم مقاال مالكيت فكري ت علمي از سرانه ثبت معنوي را ارتقا دهد

و .سرانه پرداخت حق اختراع بيشتر است اختراع

، اجتماعي،-)4(جدول  سياست دانايي محوري در برنامه چهارم توسعه اقتصادي

ج )1384-89.(11فرهنگي
ادامه

مشوق ها ملي 
 ...و

مشوق ملـي اقتـصادي
 ورژيم هاي نهادي

و نوآوري و منابع سيستم ابداعات آموزش
 انساني

 رساخت زي
ياطالعات

الزام بنگاه هاي
تجاري به رعايت 

 ابالغيياستانداردها
وزارت بازرگاني به

منظورپيوستن به 
)33(تجارت جهاني 

تدوين سند چشم
ج20انداز  ا.ا. ساله

بامحوريت اقتصاددانايي.
 محور

 توسعه با محوريت تدوين سند ملي
)21ماده(رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري

زام تمام دستگاه هاي ال
و استاني به انتقال  اجرايي ملي
از اقتصاد نهاده محوربه اقتصاد 

رمحور با ارتقاي بهرهوبهره 
)5ماده(وري عوامل توليد 

استقرارجامعه
و  اطالعاتي

تضمين
سترسيد

گسترده 
شهروندي به 

 با اطالعات
توسعه اينترنت

)44(
رعايت الزامات بين

المللي كه ايران عضو 
)34الف(آنهاست 

برخوردار ازدانش
پيشرفته وتوانا درتوليد علم 

و فناوري،متكي برسهم 
برترمنابع انساني وسرمايه
اجتماعي درتوليد ملي در 

 1404افق 

توسعه قابليت هاي فناوري هاي نوين با
)21-20(حضور سرمايه گذاران خارجي 

ايجادانگيزه براي جذب
متخصصين توسط 
م نظور توليدكنندگان به

و توسعه تحقيقات  آموزش
كاربردي در بخش كشاورزي 

)م72ماده(

تهيه منظومه
و  آمارملي

مكاني كشور 
ايجاد براي 

پايگاههاي 
اطالعات 

)56(آماري
ايجاد نظام هاي

قانوني،حقوقي، 
اقتصادي، بازرگاني 

 تقويت رقالت براي
)37(پذيري اقتصاد

بسترسازي براي رشد
 سريع اقتصادي

نشگاههاي خصوصي در مناطقداايجاد
آزادتجاري صنعتي به منظور گسترش ارتباطات 

35)-ز(علمي بامراكز علمي تحقيقاتي بين المللي

زمينه سازي براي
تربيت نيروي انساني 

و  و دانش مدار متخصص
و كارآفرين  خالق

نوسازي بخشهاي
تقويت اقتصادي،

)39(رقابت پذيري

و مقررات زدايي
در توجه به مالكيت 

 قانون44چارچوب اصل 
)6ماده(اساسي

و مهارت،توجه به و فناوري اصلي دانش
)42(ترين عامل ايجاد ارزش افزوده 

پاسخگويي به افزايش
تقاضا براي ورود به آموزش 

عالي با مشاركت هاي مردمي 
)50ماده(

و ارتقاي سطح
جذب فناوري هاي 

)40ماده(برتر

با اقتصاد تعامل فعال
ويت توانتقاي جهاني بر

رقابتي وكاربرد فنĤوري 
فصل(اطالعات دراقتصاد 

) دوم

)46(پياده سازي نظام ملي نو آوري توسعه زمينه هاي الزم
آموزش"جهت اجراي برنامه

)52("براي همه

تدوين قوانين توسعه
)4فصل(مبتني بردانايي

حذف موانع
غيرتعرفه اي وغيرفني در 

 عرصه بازرگاني

تگاه هاي اجرايي به الزام دس
اختصاص درصدي ازاعتبارات 

 به امرآموزش اي خودهزينه
)54ماده(كاركنان خود

تجاري سازي
محصوالت دانش 

)45(بنيان ونوآوري

ايجاد بازارهاي
ايشب(مجازي  (كه -ز)

)33-گ)(33

و گسترش دانش
و توانمندسازي نيروي  مهارت

)55ماده.(انساني توسط دولت

بهره مندي
 مالياتي ازمعافيت 

براي توسعه شركت
)47(هاي دانش بنيان 

و استقرار طراحي
نظام جامع مالكيت 

ملي،معنوي، بين المللي ماده 
)45(

توسعه سالمت ،امنيت انساني
و عدالت اجتماعي ازطريق 
آموزش مهارت هاي شغلي

)95(ومهارتهاي زندگي

پايه گذاري
وتضمين بنيادهاي 

حقوق مالكيت 
و معنوي خصوص ي

 در قلمرو قضايي

الزام دولت به انتقال
)57(به اقتصاد دانايي محور 
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كه مالحظه مي به برنامه چهارم،اساسي قانون شود در اين برنامه محورهمانگونه انتقال

مي باشد در.داشته ولي از متوسط جهاني كمتر استوضعيت شاخص ها تغيير در واقع.دانايي

سالدر67/4به1995 در سال59/4نگين شاخص ها كه شاخص دانايي است از اين دوره ميا

از. رسيده است2010  2010در سال56/4به1995در سال86/2شاخص سيستم ابداعات

به متوسط جهاني نزديك شده است و نرخ زير ساخت اطالعاتي با.رسيد ولي رژيم انگيزشي

به زير يك دهم يعني عليرغم اختصاص بيشترين سرفصل،. قليل يافتت99/0كاهشي اساسي

و و همچنين تدوين سند باال دستي تحت ماده به منظور نيل به اقتصاد دانايي در برنامه تبصره

به ساله جمهوري اسالمي ايران با محوريت20عنوان چشم انداز  وعنايت  تحقيقات، نوآوري

از واميد است با اجراي كامل برنحال كاهش است فاصله در  علم، پژوهش،امه هاي حمايت

و نوآوري، . شاخص ها بهبود يابددرجايگاه ايران انگيزش هاي نهادي فنĤوري

 نتيجه
مي دهد و تحليل داده هاي موسسه بانك جهاني نشان بررسي محتواي برنامه هاي توسعه

وترين پيشكه در برنامه هاي توسعه كشور، به مهم از نيازها جمله نظام الزامات بحث دانايي

و .نيز نظام پاداش دهي اقتصادي اجتماعي كمتر اشاره شده است انگيزشي وچارچوب نهادي

كه بيان  گر ظرفيت هاي ايجاد شده بوده،همچنين موقعيت برخي از اركان اقتصاد دانايي

و در ساير محورها كه  عمدتا منعكس كننده ميزان وضعيتي كمتر از متوسط جهاني داشته

به خصوص در قانون برنامه چهارم.فاصله قابل توجهي وجود دارد،ستهارفيتظ استفاده از

و پيوستگيشده بود،وضع» دانايي«كه با محوريت از كمتريهماهنگي  بين برنامه هاي توسعه
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 به منظور اثر بخشي برنامه انتقال از بنابراين.موجود استنظر توسعه بنيان هاي اقتصاد دانايي

» اقتصاد دانايي«به» اقتصاد بهره ور محور«ازو» اقتصاد بهره ور محور«به»راقتصاد نهاده محو«

به تحليل هاي اقتصاد دانايي معطوف نمودن پژوهش: توجه به مواردي همچون با(هاي آتي

، آشناسازي بدنه كاركنان دولت با مباحث دانايي محوري،)هدف تكميل اطالعات آماري

وسرمايه گذاري در زمينه تحقيق به حقوق مالكيت معنوي و توجه اساسي در، توسعه فكري

به پيوستگي برنامه ها از نظر پرداختن به  و در نهايت توجه و نوآوري راستاي حمايت از ابداع

. ضرورتي اجتناب ناپذيراستعناصر دانايي

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

جغ: سياستگذاري نوآوري«) 1385( مرثوكي اشتريان،.1 برعوامل و اقتصادي موثر »نوآوري هاي تكنولوژيك رافيايي

و علوم سياسي .59-35صص،73شماره، ؛مجله دانشكده حقوق

در«)1387( مرثوكي اشتريان،.2 ، شماره،»سياستگذاري نوآوري تكنولوژيك رهيافت نهادي ،38 دوره1فصلنامه سياست

.14-1صص

با«،)1381(تارولستر.3 .،ترجمه عزيز كيانوند ،شرفرا»21زي در قرن ثروت آفرينان؛ قواعد

و بيغش.4 و شكاف توسعه در ايران«،)1384(حسيني و تجارت نوين ،شماره اول»اقتصاددانش .فصلنامه اقتصاد

نو»عصراطالعات؛اقتصاد جامعه فرهنگ در هزاره سوم«) 1380(كاستلزمانوئل.5 ، طرح ، تهران ، خاكباز افشين .عليقليان

م.6 .معاونت پژوهش هاي اقتصادي ،مركز تحقيقات استراتژيك»اقتصاد دانش محور«) 1386(حمد جباري

و»بررسي اثر تحصيالت عالي بر رشد اقتصادي بخش هاي اقتصادي در ايران«) 1388(عبدلي قهرمان،.7  فصلنامه پژوهش

.125-105صص52برنامه ريزي آموزش عالي شماره

.43رهيافت، شماره»دانش محور در كشورهاي جنوب شرق آسيااقتصاد«) 1387(ناصر عظيمي،.8

و شاخص هاي اقتصاد دانايي محور،) 1387(مصطفي عمادزاده،.9 .پژوهشنامه اقتصادي»بررسي مباني

، جمهوري اسالمي ايران،.10 ، اجتماعي، فرهنگي و برنامه ريزي كشورقانون برنامه اول توسعه اقتصادي . سازمان مديريت

، جمهوري اسالمي ايرانقا.11 و برنامه ريزي كشورنون دوم توسعه اقتصادي اجتماعي،و فرهنگي .، سازمان مديريت

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران.12 و برنامه ريزي كشورقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي .، سازمان مديريت

. سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورري اسالمي ايران،قانون برنامه چهارم اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهو.13

.،نشر قومس»آسيب شناسي توسعه اقتصادي در ايران«)1384(عباس مصلي نژاد،.14

.،نشر قومس»دولت وتوسعه اقتصادي در ايران«)1384(عباس مصلي نژاد،. 15

و،» در قانون برنامه چهارم توسعهالزامات نهايي اقتصاد دانايي محور ميزان رعايت«) 1386(مومني، فرشاد.16  اقتصاد

.11جامعه،سال سوم، شماره

، ابوالقاسم.17 .35 پژوهشنامه بازرگاني شماره ،فصلنامه»اقتصاد دانايي الگوي جديد توسعه«)1384(نادري
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