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چکیده
امروزه نقش دانش به عنوان عاملی محرک و اثرگذار در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ،مقوله ای انکارناپذیر است .اقتصاد مبتنی
بر دانش ،مفهومی است که اقتصاد را بر پایه تولید ،توزیع و بهرهگیری از دانش و اطالعات ترسیم می نماید .از آنجا که در هر
جامعه ای منابع اساسی اقتصاد ،به جز دانش برای مدت زمان طوالنی پایدار و ماندگار نخواهند بود ،اقتصاد دانشی این امیدواری
را به وجود آورده که همگرایی و تلفیق دانش ،اطالعات و فناوری ،هدایت کننده اصلی رشد ،خلق ثروت و اشتغال در سرتاسر
همه صنایع خواهد شد .تجزیه و تحلیل های اقتصادی نیز نشان می دهد ،دانش می تواند بیش از پیش رشد اقتصادی را افزایش
دهد .از اینرو در این مقاله ،ضمن آشنایی با مفهوم اقتصاد مبتنی بر دانش ،تئوریها و نظریه های مطرح شده پیرامون آن مورد
ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.
کلمات کلیدی :اقتصاد مبتنی بر دانش ،دانش بعنوان دارایی ،دانش بعنوان ارتباط ،دانش بعنوان قابلیت.
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مقدمه
1

2

مفهوم اقتصاد دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش  ،برای نخستین بار در اوایل  1691توسط "ماچلوب " مطرح شد .در طول چهار
دهه ،موجی از عالقه نسبت به این پدیده بوجود آمد و مطالعات زیادی تالش نمودند تا به شناسایی و تشریح منطق و سازوکار
موجود در آن بپردازند .عالوه بر آن ،فرآیند اقتصاد دانشی بعنوان استراتژی توسعه در بسیاری از کشورها (هم توسعهیافته و هم
در حال توسعه) ،شناخته شد .علیرغم ادبیات غنی پیرامون اقتصاد دانشی ،تئوری و تعریفی که بصورت گسترده مورد قبول
همگان باشد وجود ندارد( .)Smith, 2002برای نویسندگان بسیاری ،اقتصاد دانشی هنوز واژهای مبهم است و سؤال میکنند که
آیا اقتصاد دانشی واقعاً وجود دارد و هنور هم رشد میکند( .)May,2002بسیاری از صاحبنظران معتقدند که برای تعریف مؤثر و
مناسب تئوری اقتصاد دانشی ضروری است که اقتصادها میزان و اندازه حضور دانش در اقتصاد را مشخص کنند .با این همه،
اگرچه بسیاری از سازمانهای بینالمللی اقتصادی ،همچون  ،3OECDبانک جهانی و  4APECمسیرهای عملیاتی را برای ایجاد
اقتصاد دانشی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مهیا نمودهاند ،اما همچنان چارچوب عملی مناسبی برای توسعه اقتصاد

دانشی وجود ندارد.
تئوریهای مرتبط با اقتصاد دانشی
از سال  ،1691هنگامیکه دانش و تکنولوژی اطالعات در فعالیتهای اقتصادی مهم تلقی شدند و مفهوم اقتصاد دانشی شکل
گرفت ،تئوریهای اقتصادی زیادی به منظور تشریح این پدیدههای جدید ظهور نمودند .در این بخش تئوریهای اصلی توسعه
یافته همچون تئوری جدید رشد ،تئوری تکاملی تغییر اقتصادی ،تئوری مارپیچ سهگانه ،تئوری فاصله دانش و تئوری سیستم
های نوآوری ملی تشریح میگردد.
 -تئوری جدید رشد

تئوری جدید رشد ،تالشهای اقتصادهای نئوکالسیک را برای اضافهکردن دانش در درون تابع سنتی تولید اقتصادی تشریح
میکند و بدین ترتیب اقتصاد دانشی جدید را پایهگذاری مینماید .تابع تولید سنتی بصورت ) Y=F(K,Lاست که در آن Y
خروجی K ،سرمایه و  Lنیز کار است که در این تئوری به ) Y=AF(L,Kتغییر ماهیت داده و  Aدر آن تغییر دانش تکنیکی معنا
میدهد.
ایدههای اصلی تئوری جدید رشد بصورت زیر است:
 تغییر دانشی ،نتیجه فعالیتهای اقتصادی مداوم است و عوامل قابل مالحظه خارجی زیادی در دانش اثرگذار هستند .این دو عامل در کنار یکدیگر ،دانش را به تنها منبع رشداقتصادی پایدار در بلندمدت تبدیل میکنند.
 -تئوری تکاملی اقتصاد

تئوری تکاملی تغییر اقتصادی ،اقتصاد را در یک فرآیند تکاملی مورد مالحظه قرار میدهد ".نلسون و وینتر " 5آغازگران و
پیشگامان این تئوری بودند .از نگاه آنان همه شرکتها در فرآیند زیست خود قابلیتهایی تحت عنوان روال عادی دارند که به
هنگام انجام امور تجاری آن را تکرار نموده و فرض میکنند برای بازار مناسب است .در این فرآیند ممکن است نوآوریهایی رخ
دهد که غیرقابل پیش بینی بوده و تحولی در امور جاری شرکت ایجاد کرده و مزایایی را برای آنان به ارمغان بیاورد .در نتیجه
قابلیت شرکتها رشد نموده و اقتصادیتر میشود .مدلهای تکاملی ،برخی ویژگیهای مشترک فرآیندهای اقتصادی پویا و
غیرقطعی را در شرایط ثابت و تعادلی سهیم میکنند.
 -تئوری سیستم نوآوری ملی

6

تئوری سیستم نوآوری ملی( ، )NISبیان می کند که فرآیندهای ایجاد ،اصالح و انتشار نوآوریهای یک اقتصاد ،نتایج فعالیتها و
فعل و انفعاالت سازمان ها ی مختلف بسیاری در درون آن است که سیستم نوآوری را میسازد .در یک تعریف وسیع ،سیستم
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نوآوری شامل سازمانهای درگیر در جستجو و بهرهبرداری از دانش و همه بخشهای ساختارهای اقتصادی و نهادی ،سیستم
تولید ،سیستم بازاریابی و سیستمهای مالی است( .)Lundvall,1992در درون سیستم کل نیز دولت ملی بعنوان سطحی عقالیی
است که برای توسعه سیستم نوآوری ملی و اقتصاد فعالیت میکند.
 تئوری مارپیچ سهگانهاست( Etzkowitz and Leyesdroff, 2000; eydesdorff,

اقتصاد دانشی توسط تئوریهای مارپیچ سهگانه نیز بخوبی قابل درک
 .)2006این تئوری دو الیه متفاوت دارد :الیه وظیفهای که شامل سه وظیفه اقتصادی -اجتماعی زیر است:
 تولید چیزی نو ایجاد و حفظ ثروت و کنترل نیروهای محرکه پویا.و یک الیه نهادی است .نهادهای اصلی سه گانه این قسمت ،دانشگاه ،صنعت و دولت هستند .این سه نهاد در قالب الیه نهادی
روی یکدیگر اثر میگذارند و منجر به پویایی سیستم کل میشوند.
 -تئوری فاصله دانش

با مطالعه فرآی ندهای توسعه اقتصادی در درون اقتصاد هر کشور ،تئوری فاصله دانش روی تفاوتهای تکنولوژیکی و اقتصادی بین
کشورها تمرکز میکند .در درون تئوری فاصله دانش ،مدلهای مختلفی همچون مدل فاصله تکنولوژی( ،)Abramovitz,1986مدل
فاصله دانش تکنیکی( )WB, 1999و مدل فاصله دیجیتال وجود دارد)Djik and Hacker, 2003
 .(Baskanran and Muchie, 2006در این تئوری فرض میشود که کشورهای عقب مانده میتوانند با بهرهبرداری از دانش و
تکنولوژیهای پیشرفته و توسعهیافته بوسیله کشورهای رهبر از عقب ماندگی رهایی یابند.
دانش بعنوان قابلیتی در اقتصاد دانشی
چشماندازهای سهگانه اقتصاد دانشی
تئوریهای اقتصاد دانشی در بحث ها ،نتایج و کاربردهایشان متنوع و گوناگون هستند .یک دلیل برای این گوناگونی این است که
رویکرد این تئوریها به اقتصاد دانشی ،از چشماندازهای مختلف به دانش ناشی میشود .با رجوع به این فرض که دانش چیست،
سه چشمانداز اصلی در ادبیات اقتصاد دانشی وجود دارد که دانش بعنوان دارایی ،دانش بعنوان ارتباط(رابطه) و دانش بعنوان
قابلیت نامیده میشود:
7
 )1بخشهای اصلی تئوری جدید رشد و تئوری فاصله دانش ،به چشمانداز "دانش بعنوان دارایی " تعلق دارند .نوعاً داراییهای
دانش منابع انسانی ،برنامه کار ،تکنولوژی موجود در سازوکارها ،تجهیزات ،تأسیسات و رویههای تکنولوژیکی سازمانهای تجاری
هستند .در این چشمانداز ،دانش دارایی است که میتواند براحتی از یک نهاد به نهاد دیگر منتشر شود .عالوه بر آن ،دانش
مهمترین دارایی استراتژیک است که ارزش باالتری از سرمایه اقتصادی دارد و جایگاه اقتصادی و مزیت رقابتی آن در مقایسه با
سایر دارایی ها باالتر است .وظایف یک اقتصاد ،بدست آوردن داراییهای دانشی و محافظت از آنها در برابر سوء استفاده و
بهرهبرداری رقبای اقتصادی است .یک اقتصاد میتواند با سرمایهگذاری در علم و تحقیق و توسعه ،سرمایه دانشی بسازد Romer,
) .)1990; Cowan et al., 2000همچنین یک اقتصاد میتواند دانش را از سایر کشورها بدست آورد( .)Romer,1994توجه به
محافظت از دانش باعث میشود که حقوق محافظت از داراییها به یک موضوع مهم در چشمانداز اقتصاد مبتنی بر دانش در
اقتصاد دانشی تبدیل شود.
8
 )2چشمانداز دانش بعنوان رابطه  ،دانش را بعنوان یک منبع اجتماعی و عمومی مورد توجه قرار میدهد .این دیدگاه با ارتباطات،
فعل و انفعاالت و شبکههای مختلف اجتماعی در درون یک سیستم اقتصادی معنا پیدا میکند .تئوری سیستم نوآوری ملی و
تئوری مارپیچ سهگانه با دیدگاه دانش بعنوان ارتباط ،مرتبط هستند ".الندوال "6معتقد است که فعل و انفعال استفادهکننده/
تولیدکننده ،منبع دانشی مهمی برای نوآوری بصورت عمومی و در هم شکستن تنگناهای تکنولوژیکی بطور خاص است .در
حوزهای وسیعتر ،فعل و انفعاالت میان شرکتها ،دانشگاه ها ،نهادهای تحقیقاتی و نهادهای مالی و بازار ،دانش را برای نوآوری
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اساساً به سرمایه اجتماعی وابسته است ( ;Woolcock, 1998

بوجود میآورند .مطالعات بسیاری مدعی هستند که تولید اقتصادی
 .)Westlund, 2006در بحث آن ها در مورد اقتصاد یادگیرنده ،این اعتقاد وجود دارد که یادگیری فعل و انفعالی مهمترین و
حیاتیترین نوع یادگیری است ( .)Lundvall and Johnson,1994از نگاه آنان ،نوآوری اجتماعی ،اساس و مبنایی برای نوآوری
تکنولوژیکی است و سیستم ملی کل نیز مجموعهای از بخشهای اصلی است که خود به خطوط اجتماعی متصل است.
 )3در چشمانداز دانش بعنوان قابلیت 11در اقتصاد دانشی ،قابلیتها به توانایی شرکت و قابلیتهای ملی اشاره میکند .دانش
بعنوان قابلیت ،بمنظور مشخص کردن توانایی برای فعالیت مورد استفاده قرار میگیرد .برای مثال ،مطابق با دیدگاه" نلسون و
وینتر" ،قابلیتهای شرکتها در عملیاتها ،سرمایهگذاریها و تحقیقات روزمرهشان منعکس میشود .از طریق فرایندهای
عملکردی روزمره ،قابلیتها یا امور روزمره شرکت توسعه مییابد ".آبراموویتز و دیوید "11از مفهوم "قابلیت اجتماعی
جذبکننده "12بمعنای قابلیت برای افزایش و رشد نیروهای کشورهای عقب مانده بمنظور بدست گرفتن رهبری و پیشتازی،
استفاده میکنند .مفاهیم دیگر قابلیتهای ملی ،شامل قابلیت تکنولوژیکی ملی ( ;Lall, 1992; Bell and Pavitt, 1993
 )Archibugi and Coco, 2005و قابلیت نوآوری ملی است ( .)Furman et al., 2002; Furman and Hayes, 2004قابلیتها ،طرز
فکری ویژه نسبت به اهداف فعالیتها و مسیرها هستند با این وجود قابلیتهای مشابه میتوانند از طریق فرآیندهای تقلیدی
بدست آیند .بنابراین بهترین عملیات و بهترین قابلیتها میتواند از شرکتی به شرکت دیگر و بطور مشابه از اقتصادی به اقتصاد
دیگر منتقل شود ( .)Eisenhardt and Martin, 2000در شکل  ،1تئوریهای اقتصاد دانشی با توجه به سه چشمانداز باال مورد
بازنگری قرار گرفته است.

دانش بعنوان ارتباط

دانش بعنوان قابلیت

دانش بعنوان دارایی

تئوری تکاملی

تئوری مارپیچ سه گانه

تئوری جدید رشد

تغییرات اقتصادی

تئوری سیستم
نوآوری ملی

چشم اندازهای
اقتصاد دانشی

تئوری های
اقتصاد
دانشی

تئوری فاصله دانش

شکل :1تئوریهای اقتصاد دانشی با توجه به چشماندازهای سه گانه.
Source: Dang and Umemoto, 2009, p363.

چشمانداز دانش بعنوان قابلیت ،مناسبترین رویکرد به اقتصاد دانشی
از میان چشماندازهای سهگانه ،دیدگاه "دانش بعنوان دارایی" ممکن است مناسبترین راه برای تطبیق با تئوریهای اقتصادی
مرسوم باشد .دانش یا بطور صحیحتر دانش در یک کشور ،بعنوان ورودی و خروجی در تابع تولید مورد توجه قرار میگیرد .اگرچه
دانش مشخصاتی ویژه دارد و می تواند غیر رقابتی و انحصاری باشد اما انتظار میرود که مانند سایر وروردیها و خروجیهای
اقتصادی قابل تصرف ،دستکاری و مصرف باشد .بعالوه ،مدلهای این دیدگاه ساده و ایستا هستند( Metcalfe, 2001; Eliasson,
 )2005; Karlsson and Johansson, 2006چنانکه نمیتوانند نوآوریها و پویاییهای غالب بر اقتصاد دانشی را که اکثر
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نویسندگان موافق آن هستند تشریح نمایند( .)Dolfsma and Soete, 2005در نتیجه صرف برخورداری از دارائیها ،بدون فعالیت
ضمانتی برای داشتن اقتصادی ثروتمند(غنی) نیست.
"چشمانداز دانش بعنوان ارتباط"  ،این مزیت را دارد که یک تصویر سیستماتیک سراسری از ساختار کامل اقتصاد دانشی و
وابستگیهای درون آن پیشنهاد کند .با این وجود ،غالباً دستاندرکاران مختلف و ارتباطات چندگانه میان آنها ،باعث از میان
رفتن تمرکز روی چنین تصویری میشود( .)Lundvall, 2007
در مقابل دو دیدگاه باال ،دیدگاه سوم یعنی"دانش بعنوان قابلیت" پیشرفتهتر بنظر میرسد .اول اینکه قابلیت بعنوان توانایی برای
فعالیت درک می شود و اشاره به فرآیندی پویا دارد ،بنابراین رویکرد قابلیت قادر است پویایی اقتصاد دانشی را منعکس کند .دوم
اینکه قابلیت یک نهاد به کل آن نسبت داده میشود و قابل تجزیه و ساده شدن به بخشهای کوچکتر نیست ،این مورد بر این
داللت میکند که رویکرد قابلیت میتواند اقتصاد دانشی را به طریقی سیستماتیک توضیح دهد .در این نگاه "چشمانداز دانش
بعنوان قابلیت" هم راستای چشمانداز "دانش بعنوان ارتباط" قرار میگیرد .یکی دیگر از مزایای این رویکرد ،این است که توسعه
مفهوم قابلیت ،نشاندهنده سودمندی آن با اشاره به بحث استراتژی است( .)Murray,2003بنابراین برای نظریههای سیاسی
بمنظور ساخت اقتصاد دانشی در کشورهای مختلف مفید است .با توجه به دالیل باال رویکرد "دانش بعنوان قابلیت" ،رویکرد
مناسبتری برای تشریح اقتصاد دانشی محسوب میشود(.)Dang and Umemoto, 2009
محدودیتهای ادبیات دانش بعنوان قابلیت در اقتصاد دانشی
در بخشهای قبلی آشکار شد که رویکرد "دانش بعنوان قابلیت" بهترین دیدگاه برای توضیح اقتصاد دانشی است .با این وجود
ادبیات پیرامون آن ناکامل است .مفهوم قابلیت اکثراً در سطح سازمانی بحث میشود ،بنابراین قابلیت سازمانی جایگزین قابلیت
ملی میشود .مفهوم قابلیت سازمانی بطورکامل در تئوریهای مدیریت ،سازمان و یادگیری سازمانی مورد بحث قرار گرفته است.
تفسیرهای زیادی از قابلیت های سازمانی وجود دارد .این موارد شامل :قابلیت جذبکنندگی (،)Cohen and Levinthal, 1990
دانش معماری ( ،)Henderson and Clark, 1990قابلیت ترکیبی( ،)Kogut and Zander,1992قابلیت پویا ()Teece et al., 1997
و قابلیت دانش است .مطالعات قابلیت سازمانی ،دیدگاههای بیشتری را در درون مفهوم قابلیت مهیا میکند .اما بهرحال قابلیت
سازمانی ،حتی اگر در درون محیطهای کاری خود مورد توجه قرار بگیرد نمیتواند منعکسکننده کل اقتصاد باشد .برای درک و
بعالوه توسعه اقتصاد دانشی نیاز به مفهوم قابلیت در سطح ملی وجود دارد.
بحثهای چندی در مورد قابلیت اقتصادی در سطح ملی وجود دارد" .آبرامووتیز" با ارائه مفهوم "قابلیت اجتماعی جذبکننده"
یا "قابلیت اجتماعی ،"13به شرایط ضروری برای کشورهای عقبمانده بمنظور تطابق با تکنولوژی توسعهیافته درکشورهای پیشتاز
اشاره می کند .این مفهوم بطور گسترده توسط نویسندگان بسیاری مورد بحث و استناد قرار گرفته است (.)Kim,2007
"آبراموویتز و دیوید" قابلیت اجتماعی را بعنوان خصوصیات ،کیفیتها و ویژگیهای افراد و سازمانهای اقتصادی که از جامعه و
نهادهای سیاسی سرچشمه میگیرند و روی واکنشهای مردم نسبت به فرصتهای اقتصادی اثر میگذارند ،تعریف میکنند .این
تعریف به بخش نهادها(فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی) و واکنشهای آنان به فرصتهای تکنولوژیکی و تغییر با هدف تطابق کشور
با فرصتهای تکنولوژیکی تأکید میکند .مفهوم " قابلیت تکنولوژیکی "14توسط" الل "15در سال  1662هم در سطح شرکت و
هم در سطح ملی مورد ارزیابی قرار گرفت .از دیدگاه وی قابلیت تکنولوژیکی ملی سه جنبه دارد:
 توانایی برای بدست آوردن و استفاده از منابع ضروری. مهارتها (آموزشی ،مدیریتی و تکنولوژیکی) و تالشهای تکنولوژیکی ملی ( تحقیق و توسعه ،حق امتیازها و کارشناسان تکنیکی)." الل" ،بین قابلیتهای تکنیکی و تالشهای اقتصادی آنها تمایز قائل شد .این کوششهای اقتصادی نیز به انگیزههایی که
نمایندگان اقتصادی با آن روبرو هستند ،خواه از تصمیمگیریهای سیاسی نتیجه شود خواه در نهادهای قدرتمند قرار گرفته
باشد ،وابسته است .این استداللها به مفهوم قابلیت اجتماعی "آبراموویتز" شبیه است بنابراین قابلیتهای تکنولوژیکی و
اجتماعی میتوانند بعنوان دو جنبه وابسته درونی از قابلیت در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرند.
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"فورمن و همکاران" 16در سال " ،2112مفهوم قابلیت نوآوری ملی "17را بر پایه سه بخش مطرح کردند:
 تئوری رشد درونی (.)Romer, 1986; Romer, 1990 تئوری مزیتهای رقابتی صنعتی ملی (.)Porter, 1990 و مطالعات سیستمهای نوآوری ملی (.)Lundvall ,1992; Nelson, 1993این مفهوم هم جنبههای خرد و هم جنبههای کالن را پوشش میدهد .قابلیت نوآوری ملی به قدرت زیرساختارهای نوآوری
عمومی ملی(سطح کالن) و محیط برای نوآوری در خوشههای صنعت ملی(سطح خرد) و قدرت ارتباطی بین این دو وابسته است.
اخیراً" ،فاگربرگ و سرهلک "18تالش نمودند تا مفهوم مشترکی از قابلیت نوآوری ملی بسازند .بر مبنای بازنگری گسترده قابلیت
در سطح ملی و تلفیق آن با تجزیه و تحلیلهای دادههای حاصل از  115کشور ،آنها چهار نوع متفاوت از قابلیتهای ملی را
تعریف نمودند:
 -1توسعه سیستم نوآوری
 -2کیفیت حکمرانی
 -3خصوصیات سیستم سیاسی و
 -4میزان آزادی اقتصادی.
با این تفاسیر ،ضعف های چندی در ادبیات قابلیت ملی وجود دارد .اول اینکه اکثر مباحث بجای تمرکز روی فرآیندهایی که
قابلیتها را در هر زمان توسعه میدهد روی عوامل تأثیرگذار بر قابلیتهای اقتصادی تمرکز میکند .چرا که بدون توسعه ،رقابتی
بودن اقتصاد تضمین نمیشود .دوم اینکه ،ادبیات قابلیت در سطح ملی ،به قابلیتهای دورههای فعالیت مرتبط نیست .بنابراین
قابلیت برای انعکاس پویایی اقتصاد دانشی قابل درک نیست .سوم اینکه در اکثر موارد مفهوم قابلیت اقتصادی ،محدود شده و
برای اهداف تحلیلی خاص مورد استفاده قرار میگیرد.
قابلیت اساسی ملی و قابلیت توسعه ملی در اقتصاد دانشی
قابلیت اساسی ملی
21

"نلسون و وینتر "16و "زوال و وینتر " ،قابلیت را بعنوان یک الگوی فعالیت تعریف نمودند .درحالیکه "آبراموویتز و دیوید"
قابلیت را بعنوان کیفیتهای مجاز فعالیتها تعریف میکنند .تعریف اول ،دو مزیت در مقایسه با تعریف دوم دارد:
 -1این تعریف ،ارتباط میان قابلیت و فعالیت را شناسایی میکند و رابطه میان توسعه قابلیت و فرآیند یادگیری را آشکار
میسازد.
 -2این تعریف قابلیت را جایگزین پتانسیل نموده و به تأثیر واقعی آن روی عملکرد اقتصادی تأکید میکند.
با این وجود ،تعریف دوم تصویری از قابلیت در هر لحظه از زمان مهیا میسازد .تلفیق این رویکرد در درون یک تعریف ،بیشتر
روی مفاد تعریف اول تأکید میکند .محققان قابلیت ملی را به عنوان الگوی فعالیتهای جمعی تعریف نمودهاند که در امتداد
مهیاسازی کیفیت و هموارسازی عملکرد اقتصادی مؤثر در یک اقتصاد حرکت میکند.
انواع سهگانه قابلیت اساسی ملی

تئوریهای اقتصاد دانشی موافقند که فعالیتهای دانشی همچون خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش ،در اقتصاد ضروری است.
دانش همراه با تابع اقتصادی تولید و مبادله کاالها در یک اقتصاد  ،به تابعی اساسی تبدیل شده است .همانطور که گفته شد
"لیدسدرف "21سال  2119سه وظیفه اساسی اقتصاد دانشی را شناسایی نمود:
 -1تولید چیزی نو
 -2ایجاد و حفظ ثروت
 -3و کنترل نیروهای محرکه پویا
16
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با بکارگیری مفهوم قابلیت ملی ،محققان سه نوع قابلیت ملی را تعریف نمودهاند :قابلیت شناختی ،22قابلیت اقتصادی 23و قابلیت
نهادی .24این قابلیتهای سهگانه ،قابلیتهای اساسی ملی نامیده میشوند .این سه قابلیت منعکسکننده سه وظیفه اساسی
اقتصاد دانشی هستند که در باال اشاره گردید.
 قابلیت شناخت ملی به تمام فعالیتهای تولید ،انتشار ،تلفیق ،شبیهسازی و استفاده از دانش در یک اقتصاد اشاره میکند.شکلهای این فعالیت متفاوت هستند .برای مثال این قابلیتها شامل:
تحقیق و توسعه علمی در دانشگاهها ،نهادهای تحقیقاتی عمومی و واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتها.
تحصیل در دانشگاهها و فعالیتهای آموزشی شرکتها.
یادگیری با انجام ،استفاده و واکنش در فرایندهای فردی و عملکرد سازمانی ،بهمراه فعالیت با دیگران در یک اقتصاد.
تلفیق دانش کارآفرینان.
قوانین دانش و شناسایی ،کسب و شبیهسازی دانش برای استفاده در آینده هستند(.)Cowan et al.,2000
این فعالیتها میتواند مستقیم یا غیرمستقیم در اهداف اقتصادی قرار بگیرد .قابلیت شناخت ملی باید بعنوان سیستم کلی از
همه این فعالیتهای دانشی مورد توجه قرار گیرد.
 قابلیت اقتصاد ملی به فعالیت های اقتصادی مانند تولید و مبادله کاالها برای کسب منافع اشاره دارد که توسط شرکتها ونمایندگان اقتصادی انجام میگیرد .به شکلی جزئیتر ،فعالیتهای اقتصادی میتواند شامل تهیه عوامل تولید ،توسعه و
شبیهسازی تکنولوژی تولید ،ساخت ،بازاریابی ،فعالیتهای مالی ،شبکهسازی میان نمایندگان اقتصادی و مدیریت باشد .قابلیت
اقتصادی یک ملت ،در سطح جاری و رش د اقتصادی آینده ،ساختار صنعتی ،محیط تجاری ،شرایط بازار و پویایی عوامل تولید
وجود دارد.
 قابلیت نهادی ،همه فعالیتهای نهادی که محیط را بمنظور قابلیت شناختی ،قابلیت اقتصادی و فعل و انفعال بین آنها ایجاد وحفظ مینماید ،مشخص میکند .قابلیتهای نهادی دو بعد دارد :بعد فرهنگی -اجتماعی و بعد سیاسی -قانونی ( Howells and
.)Roberts, 2000

جنبه فرهنگی -اجتماعی شامل عوامل غیررسمی است که میتواند روی ویژگیها و تجربیات افراد و سازمانها و همکاری میان
آنها در یک اقتصاد اثرگذار باشد .عوامل فرهنگی -اجتماعی مختلف هستند و میتوانند شامل زبانها ،مذهب ،نگرشهای
فرهنگی ،میزان آزادی و هنجارهای اجتماعی و رفتاری باشند .جنبه سیاسی -قانونی نیز شامل عواملی مانند ایدئولوژیها،
ساختارهای سیاسی ،سیاستها و تعهدات بلندمدت و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هستند .این سه قابلیت اساسی ملی ،جدا
از هم نیستند .قابلیت شناخت ملی ،قابلیت اقتصادی و قابلیت نهادی را از طریق خروجیهای توسعه و تحقیق ،افزایش کیفیت و
کیفیت دانش ،کارکنان آموزشدیده ،متخصصان و مدیران افزایش میدهد .قابلیت اقتصادی نیز منابع مالی و انگیزه را برای
توسعه قابلیت شناختی فراهم می کند .در دنیای واقعی ،اغلب مشاهده هر سه نوع خالص قابلیت اساسی ملی غیرممکن است .از
میان این سه نوع قابلیت ،قابلیت شناختی در اقتصاد دانشی در مرکز قرار میگیرد .در حقیقت اکثر ملتها در ادبیات قابلیت
ملی ،فعل و انفعاالت میان قابلیت شناخت ملی و دو قابلیت دیگر را منعکس نمودهاند .برای مثال ،قابلیت تکنولوژیکی ملی که
شامل سه جنبه(منابع ضروری ،مهارتها و تالشهای تکنولوژیکی ملی) میشود میتواند بعنوان تلفیق قابلیت شناخت و قابلیت
اقتصادی تفسیر شود .مفهوم قابلیت اجتماعی از نگاه "آبرامووتیز و دیوید" ،تلفیق قابلیت شناختی و قابلیت نهادی است .این
تأکید با توجه به ویژگی قابلیت شناخت ملی در خلق دانش جدید و شبیهسازی مسیر توسعه اقتصاد دانشی منطقی است.
قابلیت توسعه ملی

ظهور اقتصاد دانشی ،مبتنی بر توسعه قابلیت شناخت ملی است .با این وجود ،فعل و انفعال قابلیت شناخت ملی با قابلیت اقتصاد
ملی و قابلیت نهادی است که یک اقتصاد را در درون اقتصاد دانشی توسعه میدهد .بعبارت دیگر ،فعالیتهای نفوذی ،همکاری و
محدود کردن قابلیتهای ملی سهگانه در مسیری هموار و مؤثر در اقتصاد دانشی حیاتی است .این فعالیتها ،عملکردهای
چندگانه اقتصاد دانشی و جایگاه رقابتی آن در اقتصاد جهانی را تعیین میکنند .محققان چنین فعالیتهایی را بعنوان قابلیتهای
22
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توسعهای ملی اقتصاد دانشی تعریف میکنند .قابلیت توسعه ملی از قابلیت اساسی ملی متفاوت است .در واقع قابلیت توسعه ملی
فراتر از قابلیتهای اساسی قرار میگیرد چرا که روی آنها اجرا و عملیاتی میشود .این عقیده که این قابلیت بر فراز قابلیتهای
دیگر قرار دارد ،در ادبیات اقتصاد دانشی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.در واقع قابلیت توسعه ملی تلفیقی از سه نوع قابلیت
اساسی ملی است .با توجه به آنچه که در باال تشریح شد ،قابلیت توسعه ملی دارای دو سطح اصلی به قرار زیر است:
 -1قدرتمندسازی و هماهنگی فعالیتها.
 -2قدرتمندسازی و ساختاربندی مجدد فعالیتها.
توانمندسازی و هماهنگی فعالیتها به ارزش قابلیت ملی اساسی تحقق میبخشد .در دنیای واقعی ،این تأثیرات در شرایطی مانند
شرایط زیر آشکار میشود:
 تلفیق آموزش ،علم و تحقیق در فعالیتهای تجاری به منظور نوآوری. تنظیم قوانین و سیاستها با مراجعه به علم ،آموزش ،تکنولوژی و فعالیتهای تجاری. و ارزشی که فرهنگ ملی به اقتصاد اضافه میکند.سطح باالتر قابلیت ملی در توانمندسازی و هماهنگی ،منجر به هموارشدن عملیات و عملکرد بهتر اقتصاد میشود .قابلیت
ساختاربندی مجدد ،عالوه بر اینکه منجر به انعطافپذیری نهادهای هماهنگی میشود ،بستر را برای بهرهبرداری از ارزشهای
جدید و اضافه نمودن آنها به قابلیتهای موجود فراهم میکند .در دنیای اقتصادی بسیار متغیر ،قابلیت ساختاربندی مجدد
بسیار مهم است .با مراجعه به حرکتهایی که در درون خود اقتصاد روی می دهد ،قابلیت توسعه به ایجاد ساختار جدید و نیروی
منطبق بر آن برای ایجاد ارزش کمک می کند .قابلیت ساختاربندی مجدد ،به اقتصاد برای واکنش نسبت به نوسانات محیطی نیز
کمک میکند .از طرف دیگر ،این قابلیت به اقتصاد در شناسایی فرصتها ،کسب منابع و بهرهبرداری از منابع کسب شده بمنظور
ایجاد ارزش جدید و افزایش مزیت رقابتی کمک می کند .در ادبیات ،مفهوم قابلیت اجتماعی جذبکننده ،مانند قابلیت نهادی
ملی مورد استفاده قرار میگیرد که مستلزم بهرهبرداری موفقیتآمیز از فرصتهای تکنولوژیکی است .این امر نیازمند تنظیم
مجدد قابلیت اساسی ملی و هماهنگی مناسب با هدف بدست آوردن تکنولوژیهای جدید است .در این عرصه ،قابلیت
جذبکنندگی ،یک قابلیت توسعهای است.
ارتباطات میان قابلیت توسعه ملی و سه نوع قابلیت اقتصاد دانشی در شکل  2ترسیم شده است .قابلیت توسعهای در باال قرار
گرفته و سه نوع قابلیت اساسی در اطراف قرار می گیرند .هرم قابلیت ملی اقتصاد دانشی روی دو نکته تأکید میکند .اول اینکه،
هریک از این قابلیتها روی یکدیگر اثر گذارند .بنابراین توسعه متعادل قابلیتهای سازنده در درون هرم ،برای اثرگذاری مثبت
قابلیت ملی بعنوان یک کل منسجم حیاتی بوده و تعیینکننده جایگاه توسعهای و رقابتی اقتصاد دانشی است .این ایده از توسعه
متعادل ،با تعدادی از مطالعات اخیر روی اقتصاد دانشی و دانش بر مبنای توسعه مرتبط است.برای مثال" ،موتیوس "25معتقد
است که رویکرد مناسب به اقتصاد دانشی تلفیقی خواهد بود ،که هم شامل داراییهای ملموس و غیرملموس ،سرمایههای فکری
و اجتماعی و سطوح مختلف در سازمان و اقتصاد میشود".کاریلو"29سیستم سرمایهای را ارائه نموده که نه تنها نیروهای مستقیم
و مولد را هدایت میکند بلکه سرمایههای سوختی را نیز شامل میشود .توسعه متوازن سیستم کل ،ایجاد ارزش در اقتصاد را
میسر میسازد .نکته مهم دوم از مدل قابلیت ملی ،این است که پیگیری توسعه این قابلیتها میتواند توسعه پویای اقتصاد
دانشی را شکوفا کند .قابلیت میتواند فرآیند یادگی ری را مورد توجه قرار دهد و یادگیری ریشه توسعه قابلیت است ،چنانکه
فعالیتها نیز نیازمند انواع مختلفی از یادگیری است( .)Murray,2003فرآیند یادگیری ،به مسیرهای وابسته به توسعه و وظایف
پیرامون آن داللت میکند( .)Lundvall and Johnson,1994این وظایف میتوانند نتیجه یادگیریهای سنجیده باشند .تغییرات
سنجیده اقتصادی نتیجه انتظارات و استراتژیهای شرکت ،برنامههای بلندمدت دولتها و تحقیقات استراتژیک و توسعه علوم و
مهندسی است .این مسئله بسیار مهم است ،چرا که بر استراتژی برای ساخت و توسعه قابلیت ملی بسوی اقتصاد دانشی داللت
میکند.

.Mutius
.Carrillo
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قابلیت توسعه ای

قابلیت شناختی

قابلیت اقتصادی

قابلیت نهادی
. مدل هرم قابلیت ملی اقتصاد دانشی:2شکل
Source: Dang and Umemoto, 2009, p368.
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