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پیشگفتار
امروزه »اقتصادهای دانش بنیان1« ش��اهد ظه��ور الگوها و قالب های جدید در نوآوری 
و پیش��رفت دانش در ارتباط با تولید اقتصادی می باش��ند. این امر را نمی توان به این دلیل 
دانس��ت که دانش و نوآوری، اجزای جدید رشد اقتصادی هستند. بلکه در برابر پیشینه ای 
از رش��د س��ریع پیش��رفت دانش، انقالب به وجود آمده در ابزار دانش و بازتعریف برخی 
مؤلفه ه��ای دانش، محرک های پیش��رفت دانش نی��ز ناگزیر تغییراتی به هم��راه دارند. این 
گزارش به بررس��ی برخی عوامل تعیین کننده ی و کلیدی در نوآوری این ش��رایط جدید 
و مفاهیم آن در پیشرفت دانش در بخش خاصی )آموزش ابتدایی و متوسطه( می پردازد. 

این تحلیل نش��ان می دهد که هر چند از یک س��و محدوده ی قابل توجهی برای همان 
محرک هایی وجود دارد که به تس��ریع اثربخش��ی نوآوری در آموزش کمک کرده اند اما از 
س��وی دیگر، برخی از این ویژگی ها در عمل که در سیس��تم های آموزشی وارد شده است 

مانع تغییر اساسی ماهیت نوآوری در این بخش شده اند. 

فصل اول با طرح برخی اصول اقتصادی بس��یار گس��ترده آغاز می شود که امروزه در 
جوامع دانش بنیان ما مورد استفاده قرار می گیرند. 

فص��ل دوم به طور خاص بر چهار منبع نوآوری مورد بررس��ی ما و ظرفیت بالقوه ی 

1. knowledge economies
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بخش آموزش برای رش��د آنها پرداخته اس��ت. این چهار منبع عبارتند از: علوم، کاربران 
و محققان بررس��ی های عملی، س��اختارهای مدوالر در سیستم های صنعتی و فناوری های 
اطالعات و ارتباطات. نکته ی مهم در اینجا برای سیاس��تگذاران، عدم غفلت از سودمندی 
بالق��وه ی هر یک از این منابع به عنوان چهار محرک اصلی نوآوری در اقتصاد دانش بنیان 

است. 

دسترس��ی عمومی به دانش نقش بس��یار مهم و اساس��ی در تمامی این چهار جنبه از 
نوآوری ایفا می کند، و فصل س��وم به بررس��ی موضوع مهم مالکیت عمومی و خصوصی 
دان��ش ب��ه عنوان ویژگی کلیدی اقتصاده��ای دانش بنیان می پ��ردازد. در این فصل به این 
مطل��ب می پردازیم که امروزه موضوع مهم پی��ش روی دولت ها، یافتن روش های اصالح 
بعد عمومی دانش اس��ت که اساس��ا به انقالبی در دانش تخصصی تبدیل شده است. این 
فصل به بررس��ی امکان تبدیل موضوع خصوصی سازی دانش ارائه شده به موضوعی مهم 
و جدی در بخش آموزش پرداخته و از این رو، نش��ان می دهد که تدوین مجدد اهمیت و 
مرزه��ای بٌعد عمومی دانش می تواند برای صنعت آموزش مانند موضوعات بهداش��تی به 

مسئله ای مهم تبدیل شود. 

پروفس��ور پل ای. دیوید1 )دانشگاه آکسفورد، انگلس��تان و استانفورد ایاالت متحده( 
و پروفس��ور جکس میرس2 )دانش��کده ی مطالعات پیش��رفته در علوم اجتماعی3 فرانسه( 
در طراحی و پیش��رفت این پروژه نقش مهمی داش��ته اند؛ نگارش سند سیاسی مربوط به 
تجربه ی انگلستان بر عهده ی پروفسور دیوید هارگریوز4 )دانشگاه کمبریج انگلستان( بود. 

1. Paul A. David 

2. Jacques Mairesse

3. EHESS

4. David Hargreaves
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مطالعات عمیق تر این پروژه توس��ط پروفس��ور بالکونی1، بلون��ی2، کاکبرن3، کینگ4، 
منس��ل5، اوهلیر6 و وان هیپ��ل7 صورت گرفت. مطالعات کامل ت��ر را می توانید در مقاالت 

پروژه که قابل دانلود بوده و در قسمت مرجع نیز آمده اند ببینید. 

تحلیل گر مس��ئول، دامینیک فوری8 از دبیرخانه ی سازمان همکاری و رشد اقتصادی9 
کار مفهوم سازی و مدیریت پروژه را برعهده داشته است. 

1. Balconi

2. Blume

3. Cockburn

4. King

5. Mansell

6. Uhlir

7. Von Hippel

8. Dominique Foray

9. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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خالصه  ای جامع
اغلب بخش ها و صنایع موجود در اقتصاد دانش بنیان امروزه ش��اهد نوعی »رنسانس 
ش��ومپیتری1« هس��تند: امروزه، نوآوری منبع اصلی رقابت مؤثر، پیشرفت اقتصادی و تغییر 
جامعه است. آیا این رنسانس به بخش آموزش هم تسری می یابد؟ پاسخ این سؤال را باید 
اینگونه داد: »هنوز نه«، تا حدی که تالش های انجام شده برای اِعمال تغییرات به نام »بهبود 
آموزش« اساس��ًا به منظور افزایش تأثیر این سیستِم در حاشیه بدون تالش برای انتقال این 
سیس��تم به دوره ی جدیدی صورت گرفته اند. این بررس��ی به تمامی ذی نفعان در سیستم 
آموزش کمک می کند تا اصول رنسانس شومپیتری را در ارتباط با سازماندهی و تکامل و 
تحول فعالیت های آموزشی جدی گرفته و بر اساس آن خط مشی های الزم را ارائه دهند. 

این بررس��ی با اش��اره ب��ه مطالعات موردی موج��ود در پروژه ی مرک��ز تحقیقات و 
نوآوری های آموزشی2 چهار عامل کلیدی برای »بهبود اقتصاد و مدیریت دانش« را معرفی 
می کند که به طور کلی به محرک های مهم نوآوری در اقتصاد بدل شده اند. این بررسی در 
توضی��ح عوامل مختلف الزم برای درک دقیق ظرفیت نوآوری، به بررس��ی منابع نوآوری 

می پردازد. این چهار منبع عبارتند از:

1. Schumpeterian Renaissance

2. Center for Educational Research and Innovation Project (CERI) 
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y  علوم: علوم نقش��ی بدون منازعه در پیش��رفت دانش ایفا می کنن��د. علوم در واقع
گونه ای از گسترش تدریجی مدل »علومی است که روشنگر اطالعات و اقدامات« 

بوده است و باعث شکل گیری نوآوری در بخش های مختلف اقتصاد شده است؛

y  کاربران و محققان: بازیگران جدیدی درگیر فرایندهای مرتبط با نوآوری می ش��وند
و این امر باعث ایجاد فرصت های جدیدی ش��ده است. تأثیر کاربران و عامالن بر 
نوآوری با س��هیم شدن این افراد بیشتر هم می ش��ود: آنها آزادانه دانش خود را به 

اشتراک گذاشته و در نتیجه، با همکاری هم کار می کنند؛

y  س��اختارهای مدوالر: اهمیت روزافزون سیس��تم های پیچیده ای که نوآوری در آنها
ایجاد بی ثباتی و عدم تعادل می نماید ساختارهای خودکفایی را می طلبد که هر یک 
امکان نوآوری خاص خود را داشته ولی در عین حال به عنوان یک سیستم کل به 

یکدیگر مربوط می باشند؛ 

y  فناوری ه��ای اطالعات و ارتباط��ات1: این فناوری ها هدف کل��ی فناوری در عصر
اطالعات محس��وب ش��ده و از همی��ن رو فرصت های بی ش��ماری را برای تغییر 

محصوالت، فرایندها و سازمان ها در کل اقتصاد به وجود می آورند. 

این بررس��ی ب��ا ایجاد چنین چارچوبی ب��رای تحلیل و ارزیاب��ی ظرفیت نوآوری در 
بخش ه��ای اقتصاد، به ط��ور خاص به بخش آموزش و نیز به بحث در مورد تأثیر بالقوه ی 
چه��ار منبع ن��وآوری بر تغییر این بخش می پردازد. در نتیجه، ب��ا توجه به این چهار منبع، 
تصویری روشن از بخش آموزش فراهم نموده و به نتیجه گیری در مورد موضوعات تعیین 
خط مشی می پردازد. برای مثال، بر اساس این بررسی به نظر می رسد فناوری های اطالعات 
و ارتباطات و ش��بکه های افقی در بین عامالن )یعنی معلمان( بیش��تر از تحقیقات علمی و 

مدوالر به عنوان روشی برای فراهم ساختن امکان نوآوری مورد استفاده قرار می گیرند. 

این بررس��ی به دنبال القای این مطلب نیس��ت که هر یک از این منابع به طور مساوی 

1. Information and Communication Technologies (ICTs)
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و برابر با جنبه های نوآوری آموزش��ی مرتبط هس��تند بلکه به بیان این مطلب می پردازد که 
ملزومات بالقوه-ی هر یک از این منابع را باید به جهت بهینه سازی نقاط قوت نوآوری در 

بخشی که بهبود مداوم عملکرد اولویتی مهم به حساب می آید بررسی نمود. 

نکته ی نهایی که از نظر اهمیت هم تراز با دیگر نکات بیان شده می باشد؛ این بررسی 
ب��ه بحث در مورد ویژگی های معمول این چه��ار منبع می پردازد: مثاًل اهمیت بُعد عمومی 
دانش به عنوان عاملی تعیین کننده و کلیدی در تأثیرگذاری هر یک از فرایندهای نوآوری. 
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مقدمه
امروزه »اقتصادهای دانش بنیان« ش��اهد ظهور الگوه��ا و قالب های جدید در نوآوری 
و پیش��رفت دانش در ارتباط با تولید اقتصادی می باش��ند. این امر را نمی توان ناشی از این 
مطلب دانس��ت که دانش و نوآوری، اجزای جدید رش��د اقتصادی هس��تند. بلکه در برابر 
پیش��ینه ای از رشد س��ریع و پیش��رفت دانش، انقالب رخ داده در ابزار دانش و بازتعریف 
برخی مؤلفه های دانش، ناگزیر محرک های پیش��رفت دانش نی��ز تغییراتی به همراه دارند. 
از این رو، فرایند ابداع، رش��د و ارائه ی محصولی میکروالکترونیک در قرن بیس��ت و یکم 
برای کاربران تفاوت بس��یار زیادی با فرایند معادل آن در مورد مثاًل المپ س��اخته شده در 

قرن نوزدهم دارد.

این بررسی به دنبال عوامل تعیین کننده  کلیدی نوآوری در این شرایط جدید و معنای 
آنها برای پیشرفت دانش در بخش خاصی- یعنی آموزش ابتدایی و متوسطه- می باشد. 

این تحلیل نش��ان می دهد که با اینکه از یک س��و محدوده ی قابل توجهی برای همان 
محرک هایی وجود دارد که به تس��ریع اثربخش��ی نوآوری در آموزش کمک کرده اند اما از 
سوی دیگر، برخی از این ویژگی ها در عمل که در سیستم های آموزشی وارد شده اند مانع 

تغییر اساسی ماهیت نوآوری در این بخش شده اند. 

فصل اول با طرح برخی اصول اقتصادی بس��یار گس��ترده آغاز می شود که امروزه در 
جوامع دانش بنیان ما مورد استفاده قرار می گیرند. این فصل به بررسی برخی از این عوامل 
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می پردازد که برای نوآوری مهم تر می باشند که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

y تعامل بین افراد در جوامع دانش بنیان؛

y  ظرفیت بخش های مختلف برای »تدوین« یا وضوح دانش بسیار عمیق که می توانند
به پیشرفت اقتصادی کمک کنند؛ 

y  ارتباط بین جنبه های عمومی دانش که امکان گس��ترش دانش را فراهم می آورند و
ویژگی های خصوصی که به عوامل خصوصی این انگیزه را می دهند تا در وهله ی 

اول به دنبال تولید دانش باشند. 

تمرک��ز فص��ل دوم به طور خاص بر چه��ار منبع نوآوری و ظرفی��ت بالقوه ی بخش 
آموزش برای رشد این منابع می باشد. 

اولین منبع، دانش علمی اس��ت که باید به گون��ه ای مؤثر با فناوری و کاربردها جهت 
شبیه سازی نوآوری صنعتی ترکیب شوند. در زمینه ی آموزش، علم تجربی تأثیر محدودی 
داش��ته اس��ت اما می تواند این میزان را افزایش دهد؛ با این حال، بین افرادی که بر دانش 
صریح که به عنوان نتیجه ی تجربه ی علمی ش��کل گرفته اس��ت و افرادی که بر این باروند 

که دانش باید از طریق آموزش فعالیت کسب شود تنش خاصی وجود دارد. 

دومین منبع نوآوری با حضور »کاربران و محققان« شکل می گیرد که نقش بسیار مهم 
و حیاتی در برخی بخش ها ایفا می کند اما مستلزم انگیزه هایی از سوی آنان است که مسائل 
جدید را تجربه کرده و آنها را با دیگران در میان بگذارند. این منبع در مقایسه با منبع اول 

چندان حضوری در امر آموزش ندارد. 

سوم اینکه، ارتباط بین واحدهای »خودکفای« غیر متمرکز که امکان نوآوری را فراهم 
می آورند و نوعی سیس��تم همکاری کلی به تعیین چش��م انداز و دامنه ی نوآوری س��ریع 
و مؤث��ر کمک می کنند. به ویژه، سیس��تم های پیچیده می توانند در قالب مدل های بس��یار 
نامتمرکز نوآوری بیش��تری را باعث شوند. سیستم های آموزشی سیستم های بسیار پیچیده 
هس��تند اما موانع بسیاری بر سر راه نوآوری غیرمتمرکز وجود دارند و قوانین این بازی تا 
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کنون تحت کنترل مرکز بوده اند. 

نهایت��ًا اینک��ه، فناوری های اطالع��ات و ارتباطات ابزارهای قدرتمن��د جدیدی برای 
نوآوری پیشنهاد می دهند اما این ابزار تنها در بخش هایی کاربرد دارند که تمایالتی نسبت 
به حذف برخی روش های معمول انجام این کار دیده می ش��ود که تا کنون بخش آموزش 

جزو این دسته نبوده است.

قابلیت دسترسی عمومی دانش، نقش مهمی در تمامی این چهار جنبه از نوآوری ایفا 
می کند و فصل سوم به بررسی موضوع خاص مالکیت عمومی و خصوصی دانش به عنوان 
ویژگ��ی کلیدی اقتصادهای دان��ش بنیان می پردازد. این فصل به ای��ن بحث می پردازد که 
امروزه موضوع مهم پیش روی دولت ها یافتن راهی برای اصالح بُعد عمومی دانش اس��ت 
که اساس��ًا انقالبی در دانش خصوصی به حساب می آید. این فصل به بررسی این احتمال 
می پردازد که خصوصی سازی دانش که با استفاده ی گسترده از حق انحصاری اختراعات و 
نوآوری ها نمود می یابد به موضوعی جدی در بخش آموزش تبدیل می ش��ود و در نهایت 
چنی��ن پیش��نهاد می دهد که اصالح اهمی��ت و مرزهای بُعد عمومی دان��ش می تواند برای 
صنعت آموزش به همان اندازه که برای بخش س��المت و بهداش��ت مهم است از اهمیت 

برخوردار شود. 

فصول یک تا س��ه، مجموعه ای از مطالعات و بررسی های دقیق و عمیق را به تصویر 
می کش��ند که روشهای خاص عملکرد سیس��تم های دانش را در بخش های مختلف نشان 
می دهند. این مطالعات را کارشناس��ان طی دوره های درس��ی پ��روژه ی مرکز تحقیقات و 
نوآوری آموزش��ی انجام داده اند که عمدتًا در سال 2002 انجام شده اند. گزارش حاضر به 
یافته های منتخب از این مطالعات می پردازد؛ مقاالت کامل را می-توانید از صفحات کاری 

که در بخش ارجاع نیز آمده اند دانلود کنید.
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فصل اول

اصول اقتصادی جامعه  
دانش  بنیان

این فصل مقدم��ه ای بر موضوعات اصلی در رش��د اقتصادهای 
دانش بنیان1 ارائه می دهد. این فصل پس از بیان ظهور این نوع اقتصادها 
از جنب��ه ی تاریخی و ارائه ی چارچوبی نظ��ری برای تمایز دانش از 
اطالعات، ماهیت خاص چنین اقتصادهایی را مش��خص می کند. این 
فص��ل با بیان برخی موضوعات خاص الزم برای ترکیب مهارت ها و 
توانایی ه��ای جدید با اقتصاد دانش بنی��ان؛ جغرافیای جدیدی که در 
حال وقوع اس��ت )در جایی که تماس فیزیکی تأثیر خود را کم کم از 
دست می دهد(؛ شرایط حاکم بر دستیابی به اطالعات و دانش نه فقط 
برای کشورهای در حال توس��عه؛ رشد ناهمگون دانش علمی و فنی 
)از جمله دانش س��ازمانی( در بخش های فعالیتی متفاوت؛ مشکالت 
مرب��وط به حق��وق مالکیت فکری و خصوص��ی دانش و موضوعاتی 

مانند اعتماد، تاریخچه و مؤلفه های دانش ادامه می یابد.  

1. knowledge-based economies
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1-1- مقدمه
اقتصاددانان تمایل دارند با مفهوم جامعه  دانش، ایده  نوعی وقفه در فرایندهای رش��د 
و نوع س��ازمان در اقتصاد را معرفی کنند و در نتیجه این امر می تواند باعث نوعی ش��ک و 
بدبینی شود چرا که دانش همواره در مرکز رشد اقتصادی بوده است. توانایی تولید دانشی 
که پس از آن در محصوالت، فرایندها و س��ازمان ها جای بگیرد همواره به عنوان سوختی 
برای رشد و پیشرفت به حساب می آمده است و از این رو این فصل بر آن است تا وقوع 
رویدادی »جدید« را نش��ان دهد، یعنی تغییری در اقتصادهای دوره های پیش��ین که با این 

حال در مقایسه با ناپیوستگی های شدید، »تحولی عظیم1« به حساب می آید. 

1-2- چشم انداز تاریخی
دانش از دیرباز در قلب رشد اقتصادی و افزایش تدریجی سطوح رفاه اجتماعی قرار 
داش��ته اس��ت. توانایی اختراع و نوآوری، یعنی ایجاد دانش و ایده های جدیدی که بعدها 
در محصوالت، فرانیدها و س��ازمان ها جای می گیرند همواره منبع س��وختی برای رشد و 
پیشرفت بوده است و همواره سازمان ها و مؤسساتی بوده اند که توانسته اند دانش را تولید 
و منتش��ر کنند: از اصناف قرون وس��طی گرفته تا مؤسس��ات تجاری بزرگ قرن بیستم، از 

1. sea-change
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صومعه های سیسترس��ی ها1 گرفته تا آکادمی های س��لطنتی علوم که در قرن هفدهم ظاهر 
ش��دند. با این حال، »اقتصاد دانش بنیان« اصطالحی است که به تازگی شکل گرفته است. 
به طوری که کاربرد آن به معنای تغییری در اقتصاد دوره های پیش��ین اس��ت، تغییری که از 
ناپیوس��تگی های شدید، » تحولی عظیم« به حس��اب می آید. این تغییر شکل را می توان در 

سطوح مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 

تسریع تولید دانش

دشواری این موضوع در سرعت افزون )و بی سابقه ی( تولید، تجمع و احتماالً کاهش 
ارتباط و ارزش اقتصادی دانش اس��ت. در میان همه ی نتایج، این گرایش نش��ان دهنده ی 
نوعی سرعت زیاد در فرایندهای علمی و فناوری است. این امر پیامدهایی را به دنبال دارد 
و باعث ش��کل گیری انواع چالش ها و مشکالت جدید است. اما این ناپیوستگی در تمامی 
بخش ها مورد توجه قرار نمی گیرد. تشکیالت جدیدی این پدیده را رهبری می کند: جوامع 
دانش بنیان، یعنی ش��بکه هایی از افراد که برای تولید و انتشار دانش جدید و فعالیت برای 
س��ازمان ها حتی سازمان های رقیب بسیار مشتاق می باشند. یکی از نشانه های رشد اقتصاد 
دانش بنیان را می توان در مواردی دید که چنین افرادی در تشکیالت معمول نفوذ می کنند؛ 
تش��کیالتی که اتصال مداوم آنها ب��ه نوعی جامعه ی »دانش بنیان« نش��ان دهنده ی دارایی 
ارزشمندی است. همزمان با رشد تخصص جمعی افراد این جامعه، این افراد به طور کلی 

به عواملی برای تغییر اقتصاد تبدیل می شوند.

ایجاد سرمایه ی غیرمادی در سطح اقتصاد کالن

مورخان اقتصادی به این نکته اشاره می کنند که امروزه اختالفات موجود در بهره وری 
و رش��د کش��ورهای مختلف ارتباط بیشتری با ظرفیت بهبود کیفیت س��رمایه ی انسانی و 
عوام��ل تولید یعنی ایجاد دانش و ایده های جدید و ادغام آنها در تجهیزات و افراد دارد تا 

وفور یا عدم وجود منابع طبیعی.

1. Cistercian abbeys


