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چکیده
در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن اقتصاد داناییمحور ،چارچوب برنامهههای توسهعه
ترییر کرده و برمبنای مؤلفههای دانایی تنظیم شده استت ایران نیز بهرای دسهتیابی بهه
توسعه اقتصادی در این عصر ،برنامههای چهارم و پنجم توسعه خود را برمبنهای دانهایی
تنظیم کرده است .در این عصر ،سرمایه اجتماعی بهعنوان یک پیشنیهاز حیهاتی بهرای
تشکیل فرایند تولید ،توزیع و کاربرد دانش و ایجاد مؤلفههای دانایی ضروری اسهتت لهذا
این پژوهش با رویکردی توصیفیهتحلیلی بهدنبال پاسخگویی به این پرسهش اسهت کهه
در تهدوین برنامههه ششههم توسههعه ،بههرای ایجهاد سههرمایه اجتمههاعی مههورد نیههاز اقتصههاد
داناییمحور چه رهیافتی باید اعمال شود .نتای بررسی متن برنامه چهارم توسعه کشهور
نشان میدهد که به ایجاد اعتماد و مشارکت در فعالیتهای پژوهشی توجه کامل شهده
است .اما در مورد هنجارها و شبکههای پژوهشی کاستیهایی وجود دارد .در متن برنامه
پنجم نیز تنها در قالب یک ماده به هنجارهای علمگرایی ،مشارکت و ایجاد شهبکهههای
پژوهشی پرداخته شده و تمام مواردی که منجر به اعتماد میشود ،درنظر گرفتهه نشهده
است .لذا در برنامه ششم ،دولت میتواند بها انجهام اقهدامات زم ازجملهه اصهالم نظهام
آموزشی (بهمنظور ایجاد هنجارهای علمگرایی و ایجاد روحیه نوآوری) ،تدوین قهوانین و
نظارت بر اجرای آنها (مانند حقهوق مالکیهت فکهری) ،سهرمایهگهذاری در بخهشههای
دانشمحور ،سرمایهگذاری در فعالیتهای  ،R&Dایجاد شبکهههای اجتمهاعی علمهی و
پژوهشههی و نظههام جههامع اطالعههاتی ،برقههراری ثبههات سیاسههی و اقتصههادی و ایجههاد
زیرساختهای  ،ICTسرمایه اجتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد و ترمیم کند.
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مقدمه
در ا اخر قرن بیستم با ر ی کار آمدن اقتصاد داناییم ور

1

فنا ری به کلیدیترین عامل رشد تویرعه اقتصرادی ،شریا
شیا

تبردیل شردن دانرش
هدیردی برا عنروان

دانش ،میان کشوردای تویعهیافته کشوردای درحالتویعه به هرود آمرد؛

ازاینر  ،به منظور کادش این شیا

دیتیابی به رشد تویعه اقتصادی مبتنریبرر

دانایی ،بانک ههانی در الگوی تویعه تغییراتی به هود آ رد آن را بر مبنای دانایی
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تنظیم د بارت کرد؛ این برنامه داناییم ور بهمنظور کمرک بره کشروردا تنظریم شردت
ایک تا آنها بتوانند هالشدا فرصکدای اقتصاد داناییم ور را تشرخی

ددنرد

از این طریق تویعه اقتصادی را برای خود بره ارمغران آ رنرد ).(World bank, 2012: 2
به عنوان مثال ایترالیا کانادا (بهعنوان تویعهیافتهترین اقتصاددا) هندین ییایک را
در برنامهدای تویعه خود اهرا کردند که منجر به تقویک زیریاخکدای داناییشران
شد؛ این ییایکدا شامل ،کمک به افراد برهمنظرور دیرتیابی بره ت صریات براالتر،
تسهیل تقویک ایتفادت از  ،ICTتقویک نظام نوآ ری افزایش بازددی فعالیکدرای
 R&Dبود

)2000: 4

 .(Apec2,برخی از کشروردای آیریایی تویرعهیافتره نظیرر هرین،

مالزی ،تایلند اند نزی برای دیتیابی به رشد اقتصادی بر مبنای دانایی ،برنامهدرای
تویعه را بهگونهای تنظیم کردند که منجر به افزایش توانایی در تطبیرق ایرتفادت از
فنا ری دای مدرن ،تغییر قوانینی هون حقروق مالییرک فیرری ،دیتریری افرراد بره
ت صیات باالتر تقویک زیریاخکدای ارتباطی می شد .کشوردای امرییای التین
نیز برای رییدن به اقتصاد داناییم ور با مشیاتی مانند کشوردای آییایی ر برهر
1. Knowledge Based-Economy
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بودند .این کشوردا بهمنظور دیتریی بیشتر بره یررمایهگرذاری مسرتقیم خرارهی
مهارت در دانش فنرا ری ،تقویرک زیریراخکدرای

ICT

ایرتفادت از آن کردنرد

) .(Apec, 2000: 4-5کرت هنوبی نیرز از ددره  1960برا اهررای ییایرکدرای منایرب
توانسک رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان آ رد .درصرد بسریار زیرادی از
این رشد اقتصادی به دلیل انباشک علم دانش بود .این رشد اقتصادی دانراییم رور
بهدلیل یرمایهگذاری زیاد بر آموزش تربیک ،تقویک نوآ ری بهدلیل فعالیرکدرای
گستردت

R&D

تویعه زیریاخکدای اطاعاتی بود؛ که این موارد بهدلیرل ایجراد

کارامد کردن نظام نهادی به هود آمرد کره اهرازت رشرد دانرش در تمرام یرطوح را
میداد.(World bank)1
نیته حائز ادمیک آن ایک که در برنامهدای دانایی برهمنظرور ت قرق اقتصرادی
مبتنیبر دانش فنا ری ،تنها ایجاد مؤلفهدای اصلی دانرایی کرافی نیسرک ،بلیره در
اقتصاد داناییم ور به دلیل مادیک دانش (خصلک همعی )2نیراز بره هرود یررمایه
اهتماعی 3بیش از پیش احساس میشود؛ یرمایه اهتماعی که از ا اخرر ددره 1990
به مباحث تویعه اقتصادی ارد شدت ایرک کلیردیتررین عامرل رشرد تویرعه
اقتصادی بهشمار می ر د .در عصر دانایی نیز بد ن هود آن تویعه پایدار مبتنریبرر
دانایی ت قق نخوادد یافک .بهطورکلی ،مریتروان گفرک یررمایه اهتمراعی ییری از
کلیدیترین پیشنیازدای این د ران م سوب میشود.
لذا بهمنظور ایجراد اقتصراد دانراییم رور عرا تبرر ایجراد مؤلفرهدرای دانرایی
(نظیر ،4ICTآموزش،

R&D

5

 ،)...نیاز به ایجاد یا ترمیم یرمایه اهتمراعی ایرک

این امر نیازمند یک برنامه هامع دقیق ایک.
در این پژ دش تاش میشود تا با ر ییردی توصیفیرت لیلی ادمیک نقرش
1. www.World Bank.org/WBSLTE/2011
2. Collective Action
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یرمایه اهتماعی در اقتصاد داناییم ور نقش د لک بهعنوان مهمترین نهاد ریرمی
در ایجاد این یرمایه برهسته شود .دمچنین با توهه به نقش د لرک در ایرن رایرتا،
پریش پژ دش مبنی بر اینیه در تد ین برنامه ششرم تویرعه ،بررای ایجراد یررمایه
اهتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییم ور هه ردیافتی باید اعمال شود ,نیرز پایرخ دادت
می شود .به دمرین منظرور در ایرن پرژ دش ابتردا ادبیرات موضروع پیشرینهای از
مطالعررات داخلرری خررارهی انجررامشرردت در زمینرره یرررمایه اهتمرراعی اقتصرراد
دانراییم ررور بیران مرریشررود .یرپس ادمیررک یرررمایه اهتمراعی در ایجرراد اقتصرراد
داناییم ور مطرح شدت برنامهدای ههارم پنجم از این منظر برریی میشرود .در
بخش پایانی نیز به بیان ردیافک برنامه ششم تویعه کشور پرداخته شردت در آخرر
نیز همعبندی نتیجهگیری مطرح میگردد.
 .1ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
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تعاریف مختلفی برای یرمایه اهتماعی بهعمل آمدت ایک؛ ییری از مهرمتررین ایرن
تعاریف ،تویط یازمان دمیاری تویعه اقتصادی 1مطرح شدت ایک .این یرازمان
بیان میکند که «یررمایه اهتمراعی عبرارت ایرک از شربیهدرای دردرمتنیردتای از
دنجاردا ،ارزشدا ادراک کره دمیراری میرانگر دری در نگر دری را تسرهیل
میکند» ) .(OECD, 1996, 3در تعاریف مطررحشردت از یررمایه اهتمراعی بره مفرادیم
مشترکی برمیخوریم که مؤلفهدای اصلی یرمایه اهتمراعی دسرتند؛ ایرن مؤلفره درا
عبارتند از دنجاردا ،اعتماد ،مشارکک شبیهدای اهتماعی .با ایجاد تقویرک ایرن
مؤلفهدا در هوامع میتوان یرمایه اهتماعی را ایجاد کردت افزایش داد.
یرررمایه اهتمرراعی موهررود در دررر هامعررهای دارای د بُعررد ایررک برررای
شیل گیری آن ،باید در د بُعد در هامعه ایجاد شود .این د بعد عبارتند از (علمری
دیگران:)225-254 :1387 ،
 .1یرمایه اهتماعی شناختی یا ذدنی :2یرمایه اهتماعی شناختی عبارت ایرک
از ارزشدا ،اعتماد ،گرایشدا عقاید؛ که امری ذدنی مفهومی نام سروس ایرک.
1. Organization for Economic Cooperation and Development
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مانند حس اعتماد به یایرین.
عینی قابل مشاددت بین افراد ایک .بهعبارت ر شنتر ،مصداقدای عینری یررمایه
اهتماعی مانند شبیهدای اهتماعی ،تشیلدرا ،نهاددرا مشرارکک در فعالیرکدرای
گر دی مورد نظر ایک.
در ایجاد یرمایه اهتماعی مؤلفه دای آن باید در د بعد شیل گیرند تنها با
شیل گیری یک بُعد نمی توان از یرمایه اهتماعی کارآمدی در هامعه برخوردار بود.
اما میتوان گفک که بُعد ذدنی نسبک به بُعد یاختاری برترری دارد؛ زیررا اگرر بُعرد
ذدنی یرمایه اهتماعی شیل گیرد دنجاردا ارزشدای مثبرک در افرراد نهادینره
شوند ،خودبهخود زمینه شیلگیری بُعد یاختاری را فرادم مییرازد .امرا اگرر ابتردا
بعد یاختاری یرمایه اهتماعی ایجاد شود ارزشدای ذدنری فررادم نشردت باشرد،
نمیتوان انتظار تشییل یرمایه اهتماعی کارآمد پایداری را داشک.
عا ت بر این ،با ر ی کار آمدن اقتصاد داناییم ور میزان دیتریی کشروردا بره
دانش ایتفادت از آن ،یطر تویعهیافتگی آنان را رقم میزند .لذا کشوردا یرعی در
ایجاد مؤلفهدای این اقتصاد دارند یرمایهگذاری دای زیادی را در این رایتا انجرام
می ددند .ییی از نخستین اقداماتی که در این زمینه باید صورت گیرد ،ایجاد یررمایه
اهتماعی الزم در هامعه ایک .زیرا بهدلیل اینیه اقتصاد داناییم ور مبتنیبرر دانرش
ایک دانش دم یک فعالیک همعی ایک ،نمیتوان آن را هدا از یاختار اهتماعی
به دیک آ رد .لذا در صورت ایجاد یرمایه اهتماعی مورد نیاز دانایی ،فرایند دانرایی
با یهولک بیشتری شیل گرفته ت قق اقتصاد داناییم ور را ممین مییازد.
ادمیک یرمایه اهتماعی اقتصاد داناییم ور به اندازتای ایرک کره مطالعرات
داخلی خارهی گوناگونی حول این د موضوع انجام شدت ایرک .امرا بیشرتر ایرن
مطالعات هداگانه به برریی این د عامل پرداختهاند .لذا مطالعات انجامشردت در د
قسمک توضیر دادت می شود؛ مطالعات در مورد یرمایه اهتماعی یرپس مطالعرات
دربارت اقتصاد داناییم ور.
1. Structural
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الف ر یرمایه اهتماعی :یوری ( )1384اثر یرمایه اهتماعی بر د متغیر رشرد
اقتصادی یرمایه گذاری خصوصی ایران برای د رت زمانی  1338-1379را برریری
کردت ایک .برایاس این ت قیق ،تولید یرانه بد ن نفک ایران رابطره منفری کراماً
معنی داری با کادش یرمایه اهتماعی دارد کشش آن حد د  -0/05ایک .دمچنین
رابطه معنی دار میان رشد تولید یرانه بد ن نفک نرخ کادش یرمایه اهتماعی نیرز
حد د  -0/13ایک .بهعبارت دیگر ،شاخ

کادش یرمایه اهتماعی رابطه منفری

کاماً معنیداری با رشد اقتصادی یرمایهگذاری بخش خصوصی ایران دارد.
امیری رحمانی ( )1385در برریی ن وت اثرگذاری د گانه یرمایه اهتمراعی
بر رشد اقتصادی  28ایتان کشور با ایتفادت از ر ش  OLSبرای د رت زمرانی -1382
 ،1379بیان میکنند که یرمایه اهتماعی برر ن گر دری اثرر مثبرک معنریداری در
یطر خطای  5درصد بر رشد اقتصادی دارد؛ یعنی با افزایش یرک احرد عضرویک
افراد در انجمن دا گر تدا ،رشد اقتصادی به میزان  0/12احرد (برا فررض ثبرات
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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یایر شرایط) افزایش می یابد .متغیر یرمایه اهتماعی در ن گر دی نیرز اثرر منفری
معنیداری در یطر خطای 10درصد بر رشد اقتصادی دارد.
رحمانی ،عباسینژاد امیری ( )1386با ایتفادت از مدلدای رشرد اقتصرادی
ر ش اقتصادینجی فضایی به برریی ن وت اثرگرذاری یررمایه اهتمراعی برر رشرد
اقتصادی پرداخته اند .نتایج حاکی از آن ایک که با ثبات یایر شرایط ،افرزایش یرک
احد شاخ

یرمایه اهتماعی ،رشد اقتصادی  0/18درصد افزایش مییابد.

عسگری توحیدینیا ( )1386تأثیر یرمایه اهتماعی ،معنوی مرذدبی را برر
رشد تویعه اقتصادی برریی کردتاند .آنان با ر شی توصیفیرت لیلی بیان میکنند
که یرمایه اهتماعی ،معنوی مذدبی از طریرق یراز کاردایی هرون کرادش فقرر،
افزایش کارایی بازار ،کادش دزینهدا ،افزایش کارایی یایر یرمایهدا ،ایجاد نهاددرا
یررازماندررای اقتصررادی بهبررود عملیرررد آنهررا ،تویررعه بازاردررای مررالی ،افررزایش
یرمایهگذاری ،افزایش نوآ ری بر رشد تویعه اقتصادی اثر میگذارد.
زک ناک )2001(1رابطه رشرد اقتصرادی اعتمراد در  41کشرور را مطالعره
1. Zak & Knack

کردتاند .با بهرتگیری از ر ش  OLSآنها نتیجه میگیرند که در تمام کشوردای مرورد
کریستوفورو )2002(1به برریی رابطه میان یرمایه اهتماعی رشرد اقتصرادی
یونان مقایسه آن با ات ادیه ار پا پرداخته ایرک .نترایج تخمرین رگریریون نشران
میددد که ضریب مثبک  0/784که در یطر آماری  1درصد معنرادار ایرک ،هرود
دارد؛ که نشانددندت رابطه مثبتی میان یرمایه اهتماعی رشد اقتصادی ایک.
ویل اکامک )2008(2در برریی رابطه بین یرمایه اهتماعی ،نوآ ری رشرد
اقتصادی در ات ادیه ار پا با ایرتفادت از مردل  3SLSبیران مریکننرد کره اثرر یررمایه
اهتماعی بهصورت غیرمستقیم آن دم از کانال نوآ ری بر رشد اقتصرادی صرورت
می گیرد .نتایج بیانگر آن ایک که برین یرالدرای  15 ،2002 1990درصرد رشرد
اقتصادی مناطق ار پا بهصورت غیرمستقیم از کانال نوآ ری صورت گرفته ایک.
موسائی ،ابهری گرشاسـبی فخـر( )2011رابطره یررمایه اهتمراعی رشرد
اقتصادی ایران  72کشور ههان را با ایرتفادت از مردل رشرد نئوکایریک برریری
کردتاند .نتایج ،نشانددندت اثر مثبرک یررمایه اهتمراعی برر رشرد اقتصرادی ایرک.
بهگونهای که  15احد افزایش یررمایه اهتمراعی ،رشرد اقتصرادی را  0/28درصرد
افزایش میددد.
ب ر اقتصاد داناییم ور :مشیری جهانگرد ( )1383به برآ رد ترأثیر فنرا ری
ارتباطات اطاعات برر رشرد اقتصرادی ایرران مریپردازنرد .نترایج تخمرین ر ش
فضار حالک حاکی از تأثیر مثبک معنی دار این متغیر بر رشد اقتصادی برودت ایرک.
متویط رشد یاالنه یرمایه گذاری در ارتباطات طری د رت  1381-1376معرادل 6/9
درصد ایک؛ که معادل نرخ رشد متویط کل یرمایه گرذاری در کشرور ایرک .ایرن
مسئله به معنی این ایک که فنا ری اطاعات ارتباطات بره رشرد اقتصرادی ایرران
کمک کردت ایک تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیز معنیدار ایک.
محمودزاده محسنی ( )1384تأثیر فنا ری دای ارداتی بر رشد اقتصرادی در
ایران را برریی کردتاند .نتایج ر ش درمانباشرتگی هودانسرن نشران مریددرد کره
1. Christoforou
2. Weel and akcomak
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دیچ گونه رابطه علیک از اردات ایطه ای به تولید ناخال

داخلی غیرنفتی هرود

ندارد .اما یک رابطه ضعیف علیک از اردات ایطهای بره تولیرد ناخرال

داخلری

مشاددت میشود .اثر بلندمدت نهادتدای ارداتی ایطهای یررمایهای بره میرزان 5
درصد قابل ماحظه ایک.
شمسی ( )1385به برریی ادمیرک نهاددرا در عصرر دانرایی برریری برنامره
ههارم تویعه در این ارتبراط مریپرردازد .ا برا ر شری توصریفیرت لیلری برریری
ضعیک نهاددای ریمی با ایتفادت از شاخ

اقتصاد دانراییم رور بانرک ههرانی،

نتیجه میگیرد که برای ت قق اقتصاد داناییم ور در ایران ،شرایط ا لیه بررای تولیرد
کاربسک دانش در هامعه هود ندارد .عا ت بر این ،ا با برریی متن قانون برنامه
ههارم تویعه ایران بیان می کند که نهاددای ریمی نهاددرای عمرومی مرورد نیراز
ت قق اقتصاد داناییم ور ل اظ شدت ایک؛ اما در متن قانون برنامره توهره هنردانی
به نهاددای غیرریمی نشدت ایک.
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بهبودی امیری ( )1389با بهرت گیری از ر ش آزمون دمانباشتگی هودانسرن
آزمون فیلیپسرپر ن به برریی رابطه بلندمدت بین م وردرای مختلرف دانرش در
هارهوب اقتصاد دانش بنیان رشد اقتصادی ایران پرداختهاند .نتایج نشان مریددرد
که میان م وردای مختلف دانش (یرمایه انسرانی آمروزش ،رمیرمدرای نهرادی
زیریاخک دای اطاعاتی) یک رابطره بلندمردت هرود دارد .بره بیران دیگرر ،تمرام
م وردای دانش تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارند.
چین داهمن )2004(1تأثیر هنبهدای مختلرف دانرش برر رشرد اقتصرادی 92
کشور را با ایتفادت از ر ش داد تدای تابلویی برریی کردتاند .نتیجه اینیه هنبهدرای
مختلف دانش (یرمایه انسانی ،نوآ ری تطبیق فنا ری زیریاخک )ICTدارای اثر
مثبک معناداری بر رشد اقتصادی بلندمدت دسرتند .نترایج یررمایه انسرانی نشران
میددد که  20درصد افزایش در میانگین یالدای ت صیل ،میانگین رشرد اقتصرادی
یاالنه را  0/15درصد افزایش میددد .در مورد نوآ ری نیرز  20درصرد افرزایش در
تعداد ثبک اختراعات ،یاالنه رشد اقتصادی یرانه  3/8درصد افزایش پیدا مریکنرد.
1. Chen & Dahman

زمانیکه تعداد تلفن بهازای در  1000نفر (زیریاخک  20 )ICTدرصد افزایش یابرد،
وو )2005( 1در یک مقایسه بینکشوری به برریی اثر  ICTبرر رشرد اقتصرادی
 50کشور صنعتی پرداخته ایک .ا با ایتفادت از ر ش  OLSنتیجره مریگیررد کره در
تمام  50کشور یرمایهگذاری در  ICTاثرر معنریداری در یرطر  1درصرد برر رشرد
اقتصادی دارد اینیه یطوح باالتر انباشک یرمایه  ICTیررانه ،موهرب نررخ رشرد
اقتصادی باالتر میشود.
کاراگیانیز )2007(2در برریی اثر اقتصاد دانشبنیان بر رشد اقتصادی  15کشور
عضو ات ادیه ار پا با ر ش  OLSنتیجه میگیرد که شاخ

دای دانرشم رور نظیرر

یرمایه انسانی یرمایهگذاری در  ICTاثر مثبرک معنریداری برر رشرد اقتصرادی
دارد .دمچنین مخارج ت قیق تویعه نتیجه اثررات مثبرک معنریدار نررخ تولیرد
ناخال

داخلی ایک.
با برریی مطالعات انجام شدت در مورد یرمایه اهتماعی مشراددت مریشرود کره

بخشی از این مطالعات در زمینه ادمیک یرمایه اهتماعی در رشد تویعه اقتصادی
بودت ایک .دمچنین در ب ث اقتصاد داناییم ور نیز مطالعرات انجرامشردت ،ادمیرک
این موضوع را برای دیتیابی به رشرد تویرعه اقتصرادی در عصرر دانرایی مطررح
میکنند .دمانگونه که مشاددت میشود ،این د موضوع هداگانه مورد برریری قررار
گرفتهاند .عا تبر این ،در مطالعات دربرارت دانرایی تنهرا مؤلفرهدرای اصرلی اقتصراد
داناییم ور (نظیر فعالیکدای  ،R&Dنهاددا ،نظام انگیزشی ،حقوق مالییرک فیرری،
زیریاخکدای  )ICTبرای رشد تویعه اقتصادی مطرح شدتاند حرفی از یرمایه
اهتماعی برای کامیابی اقتصاد داناییم ور به میان نیامدت ایک.
لذا در این پژ دش بره بیران ادمیرک یررمایه اهتمراعی بررای ت قرق اقتصراد
داناییم ور کانالدای اثرگذاری آن پرداخته میشرود .در ایرن رایرتا برنامرهدرای
ههارم پنجم تویعه نیز از این منظر برریی میشوند تا مشخ

شود تا هه میرزان

در ایران به این موضوع توهه شدت ایک .درنهایک نیز ردیافک برنامه ششرم تویرعه
1. VU
2. Karagiannis
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177

از این منظر بیان میشود.
 .2چارچوب نظری
یرمایه اهتماعی تشییل فرایند تولید ،توزیع کاربرد دانرش را شریل دادت ایجراد
مؤلفهدای اقتصاد داناییم ور را تسهیل میکند؛ که به ایرن یریله ت قرق اقتصرادی
مبتنی بر دانایی را ممین یاخته تویعه اقتصادی را امیانپذیر مرییرازد .برهدلیرل
ادمیک باالی یرمایه اهتماعی برای اینیه بتوان مواد مستقیم غیرمستقیمی که در
برنامهدای ههار م پنجم تویرعه کشرور بره یررمایه اهتمراعی مرورد نیراز اقتصراد
دانایی م ور پرداخته شدت را شنایایی کرد ،ابتدا در این قسمک کانالدای اثرگرذاری
مؤلفه دای یرمایه اهتماعی بر اقتصراد دانراییم رور توضریر دادت خوادرد شرد .در
برنامهدای ههارم پنجم نیز این مؤلفهدا ن وت اثرگذاریشان برریی میشرود ترا
مشخ
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شود که تا هه میزان به یرمایه اهتماعی مورد نیاز دانایی توهه شدت ایک.
مؤلفهدای یرمایه اهتماعی از رات دای زیر برر فراینرد تولیرد ،توزیرع کراربرد

دانش اثر میگذارند:
 .2-1هنجارها

1

دنجاردا ارزشدا (نظیر علمگرایی ،کنجیا ی ،پذیرش ریسک داشتن آرز درای
بزرگ برای کسب دانش) در شیل گیری تر یج دانش در هامعره دخالرک دارنرد؛
زیرا تولید ،توزیع دانش ایایاً به ن وت نگرش هامعه دربارت دانرش اشرتیاق آن بره
اتخاذ آن بستگی دارد .ایجاد تقویک هنین دنجاردرایی در هامعره مریتوانرد ر ح
علمی را در کشور بپر راند .اگر ر ح علمی در هامعه بره هرود نیایرد ،علرم رشرد
نمیکند اگر علم دانش شیوفا نشرود گسرترش نیابرد ،تینولرومی نیرز برهبرار
نخوادد نشسک (یویف پور .)280 :1379 ،در اقع دمین دنجاردرای علرم گرایری
دانش پژ دی دستند که بُعد ذدنی یرمایه اهتمراعی را مرییرازند .دمران گونره کره
پیش تر گفته شد ،بعد ذدنی در ا لویک قرار دارد پس از ایجاد ایرن بُعرد ایجراد
دنجاردای منایب می توان انتظار داشک بُعد یراختاری یررمایه اهتمراعی ،یررمایه
1. Norms

اهتماعی مورد نیاز دانایی نیز ایجاد میشود .زمانیکه هنین دنجاردرا فردنگری در
ر ی میآ رند؛ این امر بهتدریج موهب ریوخ دانش تینولومی در تمرام یرطوح
تولیدی کشور میشود؛ ازاینر  ،بهنظر میرید که در ابتدا بهمنظور تولید ایرتفادت
از دانش ،نیازمند یک کار فردنگری دسرتیم؛ کره ایجراد هنرین دنجاردرایی در اقرع
بهمعنای ایجاد دمان یرمایه اهتماعی ایک.
بهطورکلی ،یرمایه اهتماعی میتواند دنجاردا رفتاردای علمگرایی ،پژ دشی
کنجیا ی را در افراد بپر راند آنها را در نی کند .1درهه این دنجاردا بیشتر در
افراد هامعه نهادینه شود ،تولید علم ،انجرام فعالیرکدرای علمری پژ دشری ماننرد
 ،R&Dکاربسک تینولومی بهکارگیری افراد مادر متخصر

در تولیرد گسرترش

مییابد؛ که نتیجه آن ابداع ترر یج نروآ ریدرا ،خلرق پیشررفک تینولرومیدرا،
پیشرفک ارتقای دانش درنهایک گام نهادن بهیمک اقتصاد داناییم ور ایک.
عا تبر یرمایه انسانی ،هود کارآفرینان

2

نوآ ران نیز برای هنرین اقتصرادی

ضر ری ایک؛ زیرا فعالیکدای کارآفرینی ارائه نوآ ریدا اقتصاد دانراییم رور را
پویا ر بههلو می یازد .تر یج ر حیه هسارت کنجیا ی در افراد یبب میشود
که آنان بهیمک فعالیکدای نوآ رانه خلق ایدتدای نو بر ند .این امر بهنوبه خرود
منجر به افزایش فعالیکدای کارآفرینی 3در هامعه میشود .در دنیای امرر زی دیگرر
نمی توان تنها به هند کارآفرین تییه کررد .بلیره موفقیرک کشروردا در گرر ایجراد
م یطی فردنگی اهتماعی ایک ،که در آن کارآفرینی بهگونهای فعال تشویق شردت
پر رش یابد (بل .)89 :1382 ،اگرهه کارآفرینان ارزشدا با ردرای متمرایزی از
افراد هامعه دارند ،لی فردنگ کارآفرینی از فردنگ حاکم بر هامعه تأثیرپذیر ایک.
به دمین دلیل عا ت بر رفتاردا آرمراندرای فرردی ،عقایرد اهتمراعی ،دنجاردرای
اهتماعی ،پاداش ددی به رفتاردا ،آرماندای ملی نیز در ایجاد گسترش کارآفرینران
نوآ ران مؤثر دستند .در اقع میتوان گفک ،نیازمند ایجاد یک فردنرگ کرارآفرینی
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هامعه شیل گیرد ،افراد هامعه خودبه خود به یمک تولید ،توزیع ایتفادت از دانش

1. Internalized
2. Enterpreneurs
3. Entrepreneurship
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دستیم که در آن ،نظام ارزشی ،زمینه گرایش به رفتاردرا

یژگریدرای کارآفرینانره

هود دارد (عائی .)112 :1390 ،ترر یج ر حیره خاقیرک ،هسرارت با ردرای
فردی دمچنین ایجاد فردنگ کارآفرینی در هامعره پرذیرش آن از یروی افرراد
هامعه تنها در یایه یرمایه اهتماعی امیانپذیر ایک.
در عصر دانایی تنها تولید دانش تینولومی مهم نیسرک بلیره ،آنچره ادمیرک
دارد ایتفادت از این دانش تینولومی دا در تولید ایک .عرا تبرر ادمیرک یررمایه
اهتمرراعی در ایجرراد دنجاردررای علررمگرایرری کررارآفرینی ،در ایررن د ران یرررمایه
اهتماعی در زمان ایتفادت از تینولرومی درا نیرز ادمیرک دارد .بسریاری از کشروردا
توانایی تولید تینولرومی در داخرل کشرور خرود را ندارنرد اقردام بره اردات آن
می کنند .در تینولومی متنایب با یراختار اهتمراعی ،اقتصرادی ،نهاددرا فردنرگ
کشوری که در آن تولید میشود ،شیل گرفته کاربرد دارد .به دمرین دلیرل ممیرن
ایک در کشور دیگر (که دارای شرایط متفا تی ایک) هنین کارایی ای نداشته باشد.
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در اقع در زمان اردات تینولومی ،مشیل بُعد نرمافزاری آن ایک که ممین ایرک
با یاختار کشور گیرندت تطابق نداشته باشد .زیرا در زمان انتقرال آن ،دنجاردرای آن
هامعه (بُعد ذدنی) نیز منتقل می شوند .حال اگر این دنجاردا با دنجاردرای موهرود
در کشور گیرندت مغایرت داشته باشد ،کشور بر یر د رادی انتخاب تینولومی یرا
پایبند بودن به دنجاردای موهود قرار میگیرد (اموری)68 :1382 ،؛ درنتیجه صردمه
هدی بر فردنگ هامعه ارد شدت هامعه دهار د گانگی فردنگی میشود .به ایرن
معنا که دنجاردای تینولومی ارداتی متنایب با دنجاردای موهود نبودت قادر بره
برقراری ارتباط با آن نیز نیستند .بسیاری از مردم ،تینولومی را بههشم یرک تریلری
می بینند که هامعه مردم را با خود میکشد ،اما حقیقک این ایک که هامعه تقویک
یا حذ

یک تینولومی را انتخاب میکند (بل .)90 :1382 ،دنجاردرا ارزشدرای

موهود در یک هامعره میرزان هرذب ایرتفادت از تینولرومی اردشردت را تعیرین
میکنند درهه کشور از یرمایه اهتماعی باالتری برخوردار باشد ،هذب ،تطبیرق
کاربرد تینولومی یریعتر صورت می گیرد .لذا به کمک یرمایه اهتمراعی مریتروان
پیش از ارد کردن یک تینولومی ،دنجاردای مورد نیاز آن را ایجاد کرد ترا پرس از
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اردات ،انطباق الزم برقرار شود.

 .2-2اعتماد

1

لمسناپذیر 2ایک ،م افظک از آن بسریار دشروارتر شردت ایرک؛ ازایرنر  ،نیازمنرد
قوانینی دستیم تا در یایه آن بتوان از داراییدای ذدنی افراد حفاظک کررد؛ ییری از
این قوانین ،حقوق مالییک فیری 3ایک .برایاس تعریف یرازمان ههرانی مالییرک
فیری  ،4WIPOحقوق مالییک فیرری عبرارت از حقروق قرانونی ناشری از فعالیرک
فیری در زمینهدای صرنعتی ،علمری ،ادبری دنرری ایرک (خداپریرکمشرهدی
دیگران .)103 :1388 ،با تضمین ایرن حقروق ،حرق امتیراز

5

حرق بهررتبررداری از

داراییدای فیری در اختیار فررد ایرک از درگونره یومایرتفادت ،تیثیرر ،تقلیرد
پخش بیاهازت هلوگیری میکنرد (نایربزادت .)62 :1386 ،در کشروردایی کره ایرن
حقوق تعریف نشدت یا بهدریتی اهرا نمیشود ،م ققران پژ دشرگران از تررس
دزدیدت شدن آثار خود ،آن را در اختیار دیگران قرار نمیددند .در صورت عدم نشرر
دانش ،اطاعات نتایج پژ دش دای علمی ،علم دانرش رشرد نیرردت نروآ ری
صورت نمیگیرد .زیرا دانش زمانی رشد میکند کره افرراد آنچره را آموخترهانرد بره
دیگران منتقل کنند تا این اطاعات نتایج بتواند زمینه انجام فعالیکدرای بعردی را
فرادم یازد .درهه اطاعات موهود راحکتر در اختیار افرراد قررار گیررد ،موهرب
میشود یرمایهگذاران در تشخی

پر متدای خوب بد تواناتر شوند

& (Akcomak

) .Bas ter, 2008: 7درنتیجه این فعالیکدا بیشتر راحکترر انجرام شردت ز دترر بره
نتیجه میریند احتمال شیسک آنها نیز بهطررز هشرمگیری کرادش مرییابرد .بره
دمین دلیل فقدان حقوق مالییک فیری به مر ر منجر به کادش فعالیکدرای علمری
پژ دشی در هوامع می شود .اما در هوامعی که اعتماد الزم هود دارد ،این اعتماد
می تواند میمل یا حتی هایگزین این حقوق شود .یرمایه اهتماعی با اعتمادی که
1. Trust
2. Intangible

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

حفاظک از داراییدای افراد دشوار ایک .اما در عصر دانایی که مادیک دارایی افرراد

3. Intellectual Property Rights
4. World Intellectual Property Organization
5. Patent
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میان افراد پژ دشگران ایجاد مریکنرد ،رفتاردرا را قاعردتمنرد قابرل پریشبینری
می یازد .لذا در یایه هنین اعتمادی افراد به راحتی اطاعات ،دانش دیرتا رددای
خود را در اختیار دیگران قرار میددند .این تبادل اطاعات دانش موهب میشرود
که از انجام کاردای تیراری از صر
در هنین فضایی افراد ،منابع

قک ،دزینه اتا

قک خود را صر

منابع هلوگیری شرود.

انجام کاردای پژ دشی هدیرد

ارائه نوآ ری میکنند؛ کره نتیجره آن تولیرد پیشررفک دانرش تینولرومی ایرک.
درنتیجه به دلیل فقدان یا ناکارآمدی حقوق مالییک فیرری ،فراینرد تولیرد ،توزیرع
ایتفادت از دانش با مشیل ر بهر نمیشود.
عا تبر ا ین ،در بسریاری از مواقرع کارآفرینران نروآ ران تنهرا دارای ایردت
نوآ ری دستند ،اما یرمایه الزم برای یرمایهگذاری به اهرا درآ ردن ایدت خرود را
ندارند .یرمایه اهتماعی با اعتمادی کره بره هرود مریآ رد ،منجرر بره دمیراری
مشارکک کارآفرینان با یرمایهگذاران میشود .این افراد میتوانند با فررد یرا بنگرادی
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که یرمایه الزم را در اختیار دارد ،دمیاری کردت به ایردتدرای خرود هامره عمرل
بپوشانند .اما اگر یرمایه اهتماعی اعتماد پایین باشد ،مشارکتی صورت نمیگیررد؛
زیرا کارآفرینی که دارای ایدت نو نروآ ری ایرک ،برهدلیرل تررس از ربرودت شردن
نوآ ری خود تویط فرد د م که دارای منابع ایک ،از طرح ایدت خود یر باز میزند.
در این حالک نوآ ریدا ابداعات تنها بهصورت ایدتدای خوب باقی میماننرد کره
دیچگات عملی نمیشوند.
 .2-3مشارکت

1

امر زت به علک یرعک براالی تغییررات پیشررفکدرا تخصصری شردن امرور از
یکیو به ندرت یک فرد تمام اطاعرات دانرش الزم را در اختیرار دارد ،از یروی
دیگر ،دانش توانایی که افراد کسب میکنند بهتنهایی دیچ اثرر برازددی نخوادرد
داشک؛ زیرا فعالیک افراد در همع معنی پیدا می کند .به دمرین دلیرل علرم دانرش
حالک منز ی منفرد خود را از دیک دادت ایرک .دمیراری مشرارکک بره هرزم
هدایی ناپذیر تولید ارتقای دانش تینولومی تبدیل شدت ایک برای پیشربرد آن
1. Participation

به دمیاری دمه افراد متخصصان هامعه نیاز ایرک؛ ازایرنر  ،برا دمیراری میران
موهب می شود دانش افراد ارتقا پیدا کند ،م د دة مهرارتدایشران گسرترش یابرد،
کیفیک کار آنها افزایش یابد امیان انجام پر متدای بیشتر فرادم میشود .دمچنرین
کارایی افراد نسبک به زمانیکه بهصورت انفرادی کار میکننرد ،بسریار بیشرتر ایرک،
زیرا با صر

زمان کمتری افراد میتوانند امور بیشتری را به انجام بریرانند .تنهرا در

هنین فضایی ایک که امیان خلق دانش تینولومیدای هدید ارتقای آنها ایجاد
میشود.
دمچنین یرمایه اهتماعی موهب می شود کره ایرتعداددا مهرارتدرایی کره
پراکندت بهصورت فردی در هامعه هود دارد ،بهشیل همعی برای رفع مشریل
معضات موهود بهکار گرفته شود .بهطورکلی ،یرمایه اهتماعی موهب میشود کره
نیر ی انسانی موهود یازمان ددی شود ،تعامل میان نیر دای انسانی را تسهیل کردت،
افراد با ییدیگر ارتباط برقرار کنند ،مشارکک دمیاری کننرد ،بره ییردیگر اعتمراد
کنند ،برنامه ریزی کنند ،تقسیم کار کنند بنابراین بتواننرد یررمایهدرای اقتصرادی
انسانی موهود را به بهترین هه ممین برای ت قق اددا شان بهکار گیرند .بهطرور
یادتتر اینیه ،یرمایه اهتماعی با مشارکک تعاملی که میران افرراد ایجراد مریکنرد
بهرت ری کارایی یرمایه انسانی را بهطرز هشمگیری افزایش میددد.
عا تبر موارد گفترهشردت ،فعالیرکدرای  R&Dکره بررای نروآ ری پیشررفک
تینولومی بسیار ضر ری دستند اقتصادی پیشر نردت پویرا را در عصرر دانرایی
مییازند ،بسیار دزینه بر دستند در بیشتر مواقع یرک بنگرات از عهردت دزینرهدرای
ینگین آن برنمی آید .اما با دمیاری مشارکک افراد بنگاتدرا مریتروان برر ر ی
حجم بیشتری از ایرن فعالیرکدرا یررمایه گرذاری کررد تروان پیشررفک دانرش
تینولومی باال می ر د .از یوی دیگر ،در صورت شیسک یرک پرر مت ،زیران میران
یرمایهگذاران ت قسریم شردت یرک بنگرات مت مرل تمرام ضررر زیران درنتیجره
رشیستگی نمیشود.

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

دانشمندان م ققان ،آنان به تبادل دانش اطاعات خود میپردازنرد کره ایرن امرر

عا تبر دزینهدای باال این فعالیکدا از ریسرک براالیی نیرز برخروردار برودت
نیازمند آمار اطاعات دقیقی دستند؛ ازاینر  ،به کمک دمیراری ارتباطراتی کره
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برمبنای اعتماد اهتماعی به هود میآید ،میتوان منرابع ،اطاعرات طررحدرا را از
نهاددای ریمی فراتر از هامعه به طور مشخ

حیومک به هامعه نهاددرای آن

تسری داد (حسرینی )22 :1384 ،از ایرن طریرق اطاعرات مرورد نیراز در اختیرار
م ققان قرار میگیرد نااطمینانی این فعالیکدا تا حد د زیادی پوشش دادت شردت
از ریسک این فعالیکدا کایته میشود موهب میشرود افرراد تمایرل بیشرتری بره
یرمایهگذاری در این فعالیکدا داشته باشند.
 .2-4شبکههای اجتماعی

1

ارتباطات تعامات بیشتر در قالب شبیهدای اهتماعی بره قروع مریپیوندنرد .لرذا
میتوان گفک شبیه دای اهتماعی در تولید توزیع دانش نقش بسزایی ایفا میکنند.
امر زت با ایجاد شبیهدای علمی پژ دشی میتوان به پیشرفک دانش تینولرومی
کمک کرد .افراد عضو این شبیهدا بهدلیل داشتن اددا
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دنجاردرای ییسران برا

اعتمادی که به ییدیگر دارند به دمیاری با ییردیگر پرداختره دمردیگر را یراری
میکنند .دمچنین با ب ث تبادل نظر از تجربه ،مهارتدا ،اطاعات دانرش یرایر
اعضا در رشتهدای مختلف بهرت میبرند.
عا ت بر این ،این شبیهدا (دمانند  )NGOبره علرک نداشرتن قروانین ریرمی
دیک پاگیر بور کرایی دای ناکارآمد دمچنین دمیاری باال میان اعضرا ،بسریار
یریعتر از د لکدا دیوانیاالریدا حرکک کردت میتوانند تغییرات را یرریعترر
ایجاد کنند (تافلر .)508 :1385 ،لذا برای دمگانی شدن تر یج اقتصاد داناییم ور
این شبیهدا میتوانند بسیار مفید اقع شدت دانش را در یطر خرد تولید توزیرع
کنند ن وت ایتفادت از تینولومیدا را بیاموزند.
با توهه به موارد گفته شدت مشاددت می شود که یرمایه اهتماعی نقش مهمی در
اقتصاد داناییم ور ایفا میکند .بر دمین ایاس میتوان گفک ،تمرکز یرکبعردی برر
مؤلفهدای اقتصاد دانایی م ور غافل شدن از یرمایه اهتمراعی نادیردت انگاشرتن
یژگی اهتماعی هنین اقتصادی ،موهب میشود که ایجاد این مؤلفهدرا کامیرابی در
اقتصاد داناییم ور را برای ما بهدمررات نداشرته باشرد .لرذا برهمنظرور ایجراد هنرین
1. Social Networks

اقتصادی ،نیاز به ایجاد یرمایه اهتماعی ایک این امر نیراز بره یرک برنامرهریرزی
نائل آمد.
از آنجررا کرره از برنامرره ههررارم تویررعه ،اقتصرراد دانرراییم ررور مررورد توهرره
ییایتمداران کشور قرار گرفک؛ ازاینر  ،در ادامه برنامهدای ههارم پنجم تویرعه
کشور برریی میشود تا مشخ

شود به هه میزان به یرمایه اهتمراعی مرورد نیراز

اقتصاد داناییم ور در تد ین این برنامهدا توهه شدت ایک.
 .3واکاوی برنامه چهارم توسعه
کشور ما بهل اظ اددا

1

تریریمشردت در یرند هشرمانرداز بایرد در یرال  1404در

هایگات برتر علم فنا ری منطقه قرار گیرد .به دمین منظور برنامره ههرارم تویرعه
کشور ،مبتنی بر دانایی تنظیم شدت ایک .این برنامه نخستین برنامة داناییم ور کشور
بودت ایک .لذا در ادامه به برریی متن قانون این برنامه در مرورد ایجراد مؤلفرهدرای
یرمایه اهتماعی مورد نیاز دانایی پرداخته میشود.
 .3-1هنجارها

ر مادت  :48اتخاذ تدابیر الزم برای اصاح نظرام آموزشری کشرور برهمنظرور ارتقرای
توانایی خاقیک ،نوآ ری ،خطرپذیری ،کارآفرینی آموزش گیرندگان ایجاد ر حیره
آموختن پژ دش در میان نسل هوان.
 .3-2اعتماد

ر مادت  :33بهر ز کردن پایگاتدا مراکز اطاعریانی ارائه خردمات دیرتگاتدرای
مربوطه در م یط رایانهای شبیهای.
ر مادت  :44بهمنظور ایتقرار هامعه اطاعاتی تضمین دیتریی گستردت امرن
ارزان شهر ندان به اطاعات:
 .1حمایک از یرمایه گذاری در تولید عرضه انواع اطاعات به زبران فاریری
در م یط رایانهای با تییه بر توان بخش خصوصی تعا نی؛
 .1سند قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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دقیق هامع دارد ،تا در یایه آن بتوان به رشد تویعه اقتصادی در عصرر دانرایی
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 .2تهیه تصویب یرند رادبرردی برقرراری امنیرک در فضرای تولیرد تبرادل
اطاعات کشور در م یطدای رایانهای.
ر مادت :45
 .1طراحی ایتقرار کامل نظام هامع حقوق مالییک معنوی ،ملی بینالمللری
پیشبینی یاختاردای اهرایی الزم؛
 . 2اتخاذ تدابیر الزم برای بیمه قرارداددای پژ دشی که برایراس دیرتا رددا
نتایج یافتهدای پژ دشی داخلی انجام میگیرد؛
 .3حمایک از کلیه پژ دشدای یفارشی از طریق پیش بینری اعتبرار در بودهره
ینواتی ،مشر ط به اینیه دیککم  40درصد از دزینهدای آن را کارفرما تأمین کردت
باشد.
ر مادت  :98تصویب یاز کاردای اهرایی الزم بررای افرزایش اعتمراد عمرومی،
فاق اهتماعی ،قانونگرایی
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هدان فردی اهتماعی.

ر مادت  :119آموزش عمومی تر یج فردنرگ قرانونمرداری نظرم :در یرایه
قانون گرایی اعتماد اهتماعی ،اعتماد مورد نیاز برای فعالیکدای پژ دشی علمری
نیز شیل میگیرد.
ر مادت  :130پایه گذاری تضمین بنیاددای حقوق مالییک خصوصی معنروی
در قلمر قضایی.
در زمینه ایجاد اعتماد در فعالیکدای علمی پژ دشی میتوان گفک در برنامه
ههارم به حقوق مالییک فیری ،ایجاد امنیک در م یطدای رایانهای بهمنظرور تبرادل
اطاعات ،ایجاد مراکز اطاع ریانی ایجاد بیمه قرارداددای پژ دشری توهره شردت
ایک.
 .3-3ارتباطات و مشارکت اجتماعی

رر مررادت  :35صررد ر مجرروز برررای ایجرراد دانشررگاتدررای خصوصرری در منرراطق آزاد
تجاریرصنعتی به منظور گسترش ارتباطات علمی برا مراکرز نهاددرای آموزشری
ت قیقاتی معتبر بینالمللی زارتخانهدای علوم ،ت قیقات فنا ری.
ر مادت  :37تقویک مشارکک تشیل درای قرانونی غیرد لتری صرنفیرتخصصری

بخشدای مختلف بهمنظور ارتقای یهم صادرات کاالدا برا فنرا ری پیشررفته

(High-

ر مادت :40
 .1ایجاد مناطق یژت صنایع مبتنریبرر فنرا ریدرای برترر در کنرار قطربدرای
علمیرصنعتی کشور؛
 .2ایجاد مؤیسهدای پژ دشی الزم برای تویعه فنا ریدای پیشررفته هدیرد
از طریق مشارکک شرککدا بنگاتدای اقتصادی با مراکز پژ دشی (آموزش عرالی)
کشور.
ر مادت :45
 .1اقدام برای اصاح قوانین مقررات ایجاد تسهیات الزم برای ارهاع کرار
عقد قرارداد فعالیکدای پژ دشی فنی د لک برا بخرش خصوصری تعرا نی
حمایک از ر د بخش خصوصی تعا نی به بازاردای بینالمللی در قلمر دانش
فنا ری؛
 .2اتخاذ تدابیر رادیاردرای الزم ههرک حمایرک مرالی مسرتقیم از مراکرز
شرکک دای کوهک متویط بخرش خصوصری تعرا نی بررای انجرام ت قیقرات
تویعهای که منجر به ابداع ،اختراع ارتقای م صوالت ر شدا میشود.
ر مادت  :46تویعه دمیاری دای برینالمللری در عرصره پرژ دش فنرا ری از
طریق اصاح یادتیازی قوانین مربوطه.
رر مررادت  :47بررهمنظررور ایجرراد تویررعه شرررککدررای دانررشبنیرران تقویررک
دمیاریدای بینالمللی اهازت دادت میشود احددای پژ دشی فنا ری مسرتقر در
پررارکدررای علررم فنررا ری از مزایررای قررانونی منرراطق آزاد در مررورد ر ابررط کررار،
معافیکدای مالیاتی ،یرمایهگذاری خارهی برخوردار شوند.
ر مادت :48
 .1زمینه یازی انجام حمایک دای الزم بررای ایجراد شررککدرای غیرد لتری
تویعه فنا ری با مأموریک تولید ،انتقال هذب فنا ری.

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

) Techدر صادرات غیرنفتی از  2درصد به  6درصد.

 .2تد ین ضوابط حمایکدای الزم در رایتای تشرویق طرر درای خرارهی
قرارداددای بین المللی یرمایه گذاری خارهی برای انتقال بخشری از فعالیرک درای
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ت قیق تویعه مربوط به داخل کشور انجام آن با مشارکک شرککدای داخلی.
ر مادت :75
 .1بهمنظور برقراری تسرهیات الزم بررای دیتریری بره ارتباطرات گسرتردت
گسترش فرصک دای نوین خدمات رشد برای آحاد هامعه خانوادتدا ،مؤیسهدا
شرککدا ،شبیهای شدن قلمر دا ،برپایی اقتصاد شبیهای در زمینه ارتقای ضریب
نفوذ ارتباطات ثابک ،ییار اینترنک کشور حداقل بهترتیب  50درصد  35درصرد
 30درصد.
 .2تأمین تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی فنرا ری اطاعرات در یرایرر
کشور .گسترش فنا ری اطاعرات ارتباطرات ،ارتباطرات میران افرراد را گسرترش
میددد.
ر مادت  :110فررادم یرازی شررایط الزم بررای تبرادل آرا نظردرای متفیرران،
دانشمندان ،دنرمندان نهاددای علمی ،فردنگی مدنی.
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ر مادت  :172تویعه تقویک ر شدا زمینهدای ارتباط مررا دت برا ایرانیران
مقیم خارج از کشور بهمنظور بهرتگیری از یرمایهدای مادی ،معنوی علمی آنان.
در برنامه ههارم ،گسترش ارتباطات علمی ،مشارکک تشیلدرای غیرد لتری در
بخشدای  ،High-Techمشارکک بنگاتدای اقتصادی با مراکز پژ دشی دانشرگاتدرا،
مشارکک د لک با بخش خصوصی در فعالیک دای پژ دشی ،تبادل آرای متفیرران
م ققان دمیاریدای بینالمللی در زمینه فنا ری درنظر گرفته شدت ایک.
 .3-4شبکههای اجتماعی

ر مادت  :46ایجاد شبیهدای احددای پژ دش فنا ری دمگن.
تنها در قالب یک مادت به ایجاد شبیه دای پژ دشری پرداختره شردت ایرک کره
هامع نیسک .زیرا حضور بخش خصوصی ،دمیاری د لک بخرش خصوصری در
ایجاد این شبیهدا حمایکدای د لک در ایجاد گسرترش ایرن شربیهدرا مطررح
نشدت ایک.
با برریی متن این برنامه میتوان گفک ،به ایجاد دنجاردای علرمگرایری توهره
شدت ایک؛ اما ن وت ایجاد این دنجاردا از طریق نظام آموزشی هگرونگی اصراح

در یطر از یطوح آموزشی مطرح نشدت ایک .در مرورد ایجراد اعتمراد مرورد نیراز
شدتاند .اما در زمینه ایجاد شبیه تقویک شبیهدای پژ دشی کایرتیدرایی هرود
دارد.
 .4ارزیابی عملکرد برنامه چهارم
ر ارزیابی عملیرد برنامه ههارم حاکی از آن ایک که با هود تد ین مرادت ،44 33
ارتباطات علمی در ایران در یطر نازلی قرار دارد به دلیل نبود اعتماد میران افرراد،
م ققان پژ دشگران تا زمان انتشار ،مقالهدای خود آن را در اختیار دمیاران خرود
قرار نمیددند که نشانددندت عدم ایجاد اعتمراد الزم در فعالیرکدرای علمری ایرک
(معا نک برنامهریزی نظرارت رادبرردی رئریسهمهرور ،گرزارش اقتصرادی یرال
.)1389
ر تا یال  1386زمینه مشارکک تشیلدای قانونی غیرد لتی بخشدای مختلرف
که در مادت  37ذکر شدت ،فرادم نشدت ایرک (گرزارش اقتصرادی شرمارت  220مرکرز
پژ دشدای مجلس.)9 :1386 ،
ر مادت  44در برنامه ههارم اهرا نشد؛ زیررا یراز کار بودهرهای منایرب بررای
اهرای این مادت درنظر گرفتره نشردت ایرک (گرزارش اقتصرادی شرمارت  280مرکرز
پژ دشدای مجلس.)22 :1388 ،
ر ر مررادت  45برررای تررد ین ضرروابط خررطمشرری حقرروق مالییررک فیررری در
مؤیسه دای علمری پژ دشری ابراغ آن بررای تصرویب در دیئرکدرای امنرای
مؤیسه دا انجام شد (گزارش اقتصرادی شرمارت  280مرکرز پرژ دشدرای مجلرس،
.)24 :1388
ر تعداد شبیهدای پژ دشی فنا ری (مادت  )46بهترتیب طی یرالدرای 1384
تا  1387تعداد  18 12 ،7 ،3بودت ایک .احددای پژ دشی غیرد لتری کره مرورد
حمایک قرار گرفته در طول یالدای مذکور بهترتیرب  12 13 ،15 ،20ایرک کره
تعداد آنها از رشد نز لی برخروردار برودت ایرک (معا نرک برنامرهریرزی نظرارت
رادبردی رئیسهمهور ،گزارش اقتصادی یال  .)1389تعداد شربیهدرای ایجادشردت

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

فعالیکدای پژ دشی مشارکک نیز میتوان گفک ،بهصرورت کامرل درنظرر گرفتره
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طی این یال دا ر به رشد بودت ایک ،اما دمچنان میزان این شبیهدا این بسیار پرایین
ایک.
ر اهرای مادت  ،110مبنیبر ایجاد ارتباطات علمی تبرادل نظرر ترا یرال 1386
صورت نگرفته ایک تنها مراحل برریری را در دیئرک زیرران طری کرردت ایرک
(گزارش اقتصادی شمارت  270مرکز پژ دشدای مجلس.)15 :1388 ،
 .5واکاوی برنامه پنجم توسعه

1

در برنامه پنجم تویعه کشور نیز دمچنان دیتیابی به اقتصاد داناییم ور مدنظر بودت
در بخش د م این برنامه به مؤلفهدای اقتصاد داناییم ور پرداخته شردت ایرک .در
این قسمک با برریی متن قانون برنامه پنجم بیران مریشرود کره در هره مروادی بره
مؤلفهدای یرمایه اهتماعی مورد نیاز دانایی توهه شدت ایک.
 .5-1هنجارها
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ر مادت  :3تقویک ر حیه کار همعی ،خودبا ری ابتیار؛
ر مادت  :18فردنگیرازی بره منظرور حمایرک از نخبگران نروآ ران علمری
فنا ری؛
در این برنامه ایجاد تر یج دنجاردایی هون ایجاد ر حیه خاقیک ،هسرارت
کنجیا ی بهمنظور ظهور کارآفرینان ،ایجاد ر حیه علمهویی ،پژ دشری کسرب
دانش به منظور افزایش دانش مهارت افرراد ایرتفادت از تینولرومیدرای مردرن،
به صورت هامع مطرح نشدت ایک .دمچنین ایرن موضروع کره هگونره دنجاردرای
مطرح شدت در د مادت باال باید ایجاد شوند (مثاً اصاح نظام آموزشری) بیران نشردت
ایک.
 .5-2اعتماد

ر مادت  :3تقویک قانونگرایی انضباط اهتماعی .پایبند بودن افراد به قانون منجر بره
افزایش اعتماد اهتماعی در هامعه میشود؛ در یایه هنین اعتمرادی ،مریتروان ایرن
امید را داشک که در حوزت دای پژ دشی علمی نیز افراد تا حد دی قوانین مربوطه
 .1سند قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

را رعایک میکنند.
نوآ ریدا بهمنظور حمایک از نخبگان نوآ ران علرم فنرا ری .برا اعمرال هنرین
ییایتی اعتماد الزم برای یرمایه گذاری در فعالیک دای پژ دشی نوآ ری به هود
میآید.
ر مادت  :18گسترش حمایک از نوآ ران م ققان ،این اطمینران را بره م ققران
میددد که دیتا رددای آنان به ددر نمیر د.
 .1حمایک از تجارییازی دیتا رددای نوآ ران؛
 .2ایجاد فرصکدای شغلی منایب برای نخبگان ایتعداددای برتر متنایب با
تخص

توانمندیدای آنان با حمایک از یرمایهگذاریدای خطرپذیر برای تبدیل

دانش فنی به م صول قابل ارائه.
ر مادت  :20تمهیدات الزم برای دیتریی به بانکدای اطاعاتی علمی معتبر
ر مادت  :44ایجاد یامانه ییپارهه نرمافزار اطاعاتی ،ارتقرای یرطر حفاظرک از
اطاعات رایانهای ،تویعه علوم فنا ریدای مرتبط برا حفرظ امنیرک یرامانهدرای
اطاعاتی ارتباطی بهمنظور صیانک از فضای تبادل اطاعات.
ر مادت :46
 .1زارت ارتباطات فنا ری اطاعات موظف ایک نسبک به ایجاد تویرعه
شبیه ملی اطاعات مراکز دادت داخلی امن پایدار با پهنرای بانرد منایرب اقردام
کند.
 .2کلیه دیتگات دای اهرایی میلفند نسبک به تبرادل اشرتراکگرذاری رایگران
اطاعات اقدام کنند.
 .3دانشگات دا مؤیسات آموزشی ،پژ دشی فنا ری موظفند ضمن اتصال به
شبیه اطاعات ملی ،م توا علمی امیانات نرمافزاری یخکافرزاری خرود را برا
حفظ مالییک معنوی بر ر ی این شبیه قرار ددند.
ر مادت  :231زارت اطاعات با دمیاری زارت ارتباطات اطاعات موظرف

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

ر مادت  :18 10رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژ دشری آزمایشری

ایک ایتاندارددای الزم برای امنیک فضرای تبرادل اطاعرات را در شرشمادره ا ل
برنامه تد ین کند.
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دمانگونه که در مواد باال مشاددت میشرود ،ایجراد امنیرک در م ریط اینترنرک
به منظور تبادل اطاعات درنظر گرفته شدت ایک ،اما حقوق مالییک فیری (که الزمه
اقتصاد داناییم ور ایک) در این برنامه مطرح نشدت ایک.
 .5-3ارتباطات و مشارکت

ر مادت :7
 .1ارتباط مؤثر بین دانشگاتدا مراکز پژ دشی با صنعک بخشدرای مربروط
هامعه؛
 .2توانمندیازی بخش غیرد لتی برای مشارکک در تولید علم فنا ری.
ر مادت :16
 .1تسهیل ارتباط دانشگاتدا با دیتگاتدای اهرایی ازهمله صنعک؛
 .2ایجاد دمادنگی بین نهاددا یازماندای پژ دشی کشور؛
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 .3گسترش ارتباطات علمی با مراکرز نهاددرای آموزشری ت قیقراتی معتبرر
بینالمللی از طریق راتاندازی دانشگاتدرای مشرترک ،برگرزاری د رتدرای آموزشری
مشترک ،اهرای مشترک طرح دای پژ دشی تبادل ایتاد دانشرجو برا کشروردای
دیگر.
ر مادت  :17بهمنظور حمایک از شرککدای دانشبنیان تویعه فنا ری:
 .1حمایررک مررالی از پررژ دشدررای تقاضررام ور مشررترک بررا دانشررگاتدررا
مؤیسهدای آموزش عالی ،پژ دشی فنا ری؛
 .2حمایک از راتاندازی مراکز رشد پارکدای علم فنا ری از طریق بخرش
غیرد لتی .این ییایک منجر به مشارکک بخش خصوصی در فنا ری فعالیکدرای
دانشم ور میشود.
 .3حمایکدای قانونی الزم در رایتای تشویق طر دای خرارهی قرارداددرای
بینالمللی یرمایه گذاری خارهی برای انتقال دانش فنی بخشی از فعالیرکدرای
ت قیق تویعه مربوط به داخل کشور انجام آن با مشارکک شرککدای داخلی.
 .4اعضای دیئک علمی میتوانند برا موافقرک دیئرک امنرا ،نسربک بره تشرییل
مؤیسهدا شررککدرای  100درصرد خصوصری دانرشبنیران اقردام یرا در ایرن

مؤیسات مشارکک کنند.
 .1ایجاد یاز کار منایب برای افرزایش یرهم مشرارکک انجمرندرای علمری،
نخبگان ایتعداددای برتر در تصمیمیازیدا مدیریک کشور؛
 .2ایجاد یاز کار الزم برای مشارکک انجمن دای علمی ،نخبگان دانشرمندان
کشور در دمایشدا کنفرانسدای ملی پژ دشی بینالمللی؛
ر مادت  :30گسترش دمیاری دمههانبه با کشوردای منطقه هنوب غربری آیریا
در تجارت فنا ری.
ر مرادت  :46حمایرک از بخرشدرای غیرد لتری تعرا نی در صرنعک فنرا ری
اطاعات کشور؛ به یژت بخش نرمافزاری امنیک باید بهگونهای یامانددی شود که
یهم این صنعک در تولید ناخال

داخلی در یال آخر برنامه به  2درصد برید.

ر مادت  :80حمایک مالی از بخشدای غیرد لتی برهمنظرور تویرعه گسرترش
کارآفرینی؛
ر مادت  :112بهمنظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز نهاددرای آموزشری
ت قیقاتی معتبر بین المللی ایجاد نمایندگی دانشگاتدای داخلی معتبرر خرارهی در
مناطق آزاد تجاریرصنعتی.
ر مادت  : 150گسترش دمیراری صرنعک دانشرگات ،تعمیرق تعامرل صرنایع برا
شهرکدای فنا ری پارک علم فنا ری.
در این برنامه به مشارکک شرککدای داخلی با شرککدای خرارهی برهمنظرور
انتقال دانش فنی فعالیکدای  ،R&Dافرزایش یرهم مشرارکک انجمرندرای علمری
نخبگان ایتعداددای برتر در تصمیمیازیدا مدیریک کشور ،گسترش دمیراری
صنعک با دانشگات مراکز پژ دشری ،ایجراد دمیراری میران نهاددرای پژ دشری
مشارکک بخش خصوصی در فعالیکدای علمی اشارت شدت ایک.
 .5-4شبکههای اجتماعی

ر مادت  :20حمایک مالی از انجمندای علمی.
در برنامه پنجم تویعه به ایجاد شرایط الزم برای تشییل شربیهدرای اهتمراعی

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

ر مادت :18
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علمی پژ دشی تویط بخرش خصوصری حتری د لرک (بررای حضرور بخرش
خصوصی) توهه هندانی نشدت ایک.
در کل میتوان گفک در برنامه پنجم تویعه مؤلفهدای یرمایه اهتمراعی مرورد
نیاز اقتصاد داناییم ور بهطور هرامع مطررح نشردت ایرک در مؤلفرهدرایی هرون
دنجاردای علمگرایی شبیهدای اهتماعی علمری پژ دشری شرادد کایرتیدرای
شدیدی دستیم .در ایجاد اعتماد نیز به حقوق مالییک فیری بهعنوان قرانون کلیردی
اقتصاد داناییم ور توهه نشدت تنها مؤلفه مشارکک بهصورت کامل در این برنامره
بیان شدت ایک.
 .6رهیافت برنامه ششم توسعه
با توهه به کایتیدای متن قانون برنامرهدرای ههرارم پرنجم تویرعه برهمنظرور
برقراری دیتیابی به اقتصادی داناییم ور باید در تد ین برنامره ششرم برهمنظرور
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پیشرفک دیتیابی بره اقتصراد دانراییم رور تمرام مؤلفره درای یررمایه اهتمراعی
(دنجاردررا ،تعررامات ،مشررارکک شرربیهدررای غیرریررمی) مررورد نیرراز دانررایی
زیربخشدای آن بهصورت هامع گنجاندت شرود .ادمیرک د لرک در ایرن زمینره بره
اندازتای ایک که تا زمانیکه د لرک ،اقردامی در رایرتای اصراح عملیررد خرود
یرمایه گذاری در ههک ترمیم بازیازی یرمایه اهتماعی مورد نیراز دانرایی انجرام
نددد ،این یرمایه ایجاد نخوادد شد .د لک مریتوانرد بره شریوتدرای زیرر یررمایه
اهتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد کند؛ لذا موارد زیر میتواند در برنامه ششم ل اظ
شود:
 .6-1ایجاد نظام جامع آموزشی و اصالح آن

ر د لک با اصاح د رتدای ابتدایی میتواند دنجاردای علرمگرایری  ...را در افرراد
بپر راند با ادامه هنین تربیتی تا د ران آموزش عالی این دنجاردا در افراد نهادینره
میشود.
ر باید در س د رت ابتدایی بهن وی اصاح شود که خاقیک ارائه نوآ ری را
در افراد پر رش دادت ایتعداددای بالقوت آنها بالفعل شود.
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ر د لک با ایجاد فضای منایب میتواند شرایط الزم برای ارتباط مراکز آموزش

عالی کشور با مراکز بین المللی را فرادم یازد ترا ایرن مراکرز بتواننرد از دانرش ر ز
ر نظام آموزشی باید بهگونهای اصاح شود که با خلق یرمایهدای انسانی مورد
نیاز ،امیان شیلگیری شبیهدای علمی پژ دشی را فرادم یازد ترا در قالرب ایرن
شبیهدا افراد به تولید دانش مبادله اطاعات میپردازند که منجر به پیشرفک دانش
تینولومی می شود .دمچنین توانایی الزم برای مشارکک اهتماعی حضرور آنران
در هامعه را به هود میآ رد.
ر افزایش ارتباطات دانشگاتدا با یایر مراکز پژ دشی خارهی بهمنظرور کسرب
دانش ر ز ارتقای دانش نیر ی انسانی؛ تا بتوان تینولومیدای هدید را در تولیرد
بهکار برد.
 .6-2تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن

ر د لک با ایجاد قانون حقوق مالییک فیری نظارت بر حسن اهرای آن میتوانرد
تبادل اطاعات دانش میان پژ دشگران م ققان را تسهیل کند .زمرانیکره افرراد
قانون حقوق مالییک فیری را عادالنه بپندارند این اطمینان در افراد به هرود آیرد
که این قانون بهدریتی اهرا میشود افراد میتوانند در یایه این قانون حقوق خود
را ایتیفا کنند ،اعتماد آنان افزایش پیدا میکند در یرایه هنرین اعتمرادی بره نشرر
اطاعات خود میپردازند.
ر د لک با ایجاد قروانینی هرون قرانون هلروگیری از شریلگیرری ان صرارات
میتواند از شیلگیری ان صارات در بخشدای دانشبنیان هلوگیری کند تا دانش
تینولومی بتواند در قالب رقابک میان بنگاتدا پیشرفک کند .درهه رقابک در هامعره
افزایش یابد ،بنگاتدای دانشبنیان بهمنظور افرزایش قردرت رقرابتی خرود یرعی در
بهبود تینولومی ،دانش نوآ ریدای خود خوادند داشک .ازاینر  ،به مشارکک برا
افراد مادر متخص

ر ی میآ رند تا از دانش مهارت آنان بهرت برند.

 .6-3سرمایهگذاری در بخشهای دانشمحور

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

ههانی بهرت گیرند آن را به نیر ی انسانی آموزش ددند.

ر د لک با انجام یرمایهگذاریدرای الزم در بخرشدرای دانرشبنیران ایجراد ایرن
بخشدا میتواند زمینره حضرور مشرارکک افرراد بخرش خصوصری را در ایرن
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بخشدا فرادم یازد.
ر د لک میتواند از طریق ییایکدایی نظیرر معافیرکدرای مالیراتی ،پرداخرک
یارانه به طرحدای پژ دشی ،ت قیقراتی ،فعالیرکدرای نوآ رانره

R&D

از طریرق

انگیزشدا تشویق دای مالی ،انگیزت بستر الزم را برای حضور بخرش خصوصری
مشارکک آنها در این فعالیکدا فرادم یازد.
 .6-4سرمایهگذاری در فعالیتهای R&D

ر د لک می تواند با ایجاد فضایی امن تأمین امنیک یرمایهگذاری در فعالیرکدرای
 ،R&Dزمینه حضور مشارکک افراد بنگاتدای خارهی را در این فعالیکدا فرادم
یازد.
ر د لک میتواند کمکدای مالی الزم را برای انجام فعالیکدای  R&Dبه بخرش
خصوصی انجام ددد .دمچنین میتواند تجهیزات

یرایل الزم را بررای مشرارکک
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آنان در این فعالیکدا فرادم کند.
ر د لک میتواند قانونی ضع کند که بخشی از درآمرد مؤیسرهدرای د لتری
غیرد لتی صر

انجام فعالیکدای  R&Dشود؛ تا از این طریق مؤیسهدرای بیشرتری

در این فعالیکدا مشارکک داشته باشند.
ر در پر متدایی که یرمایه زیادی میطلبند ،د لک میتواند با بخش خصوصری
مشارکک کند.
ر ایجاد بستردای الزم برای یرمایه گذاری مشترک دانشگات دا مراکز پژ دشی
با صنایع در پر مت دای علمی پژ دشی؛ که این امر منجر به ارائه نوآ ری تولیرد
م صوالت تینولومیدای هدید میشود.
ر ایجاد شرایط الزم برای مشارکک دانشگاتدا برا بنگراتدرا صرنایع برهمنظرور
ایتفادت صنایع از نتایج حاصل از فعالیکدای ت قیق تویعه دانشگاتدا.
 .6-5ایجاد شبکههای اجتماعی علمی و پژوهشی

ر د لک ازیکیو میتواند بهصورت مستقیم شبیهدای اهتماعی علمری پژ دشری
دمچنین پارک دای علم فنا ری را در یطر هامعه بنا کند از یروی دیگرر برا
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یادت یازی قوانین ایجاد شرایط الزم زمینه را برای ایجاد هنین شبیهدرایی فررادم

یازد تا در یرایه آن ارتباطرات مشرارکک افرزایش مرییابرد .از ایرن طریرق بُعرد
ر ایجاد دمادنگی میان شبیهدای علمی موهود؛ ترا از ایرن طریرق مشرارکک
دمیاری متقابل میان آنها صورت پذیرد کارایی این شبیهدا افزایش یابد.
 .6-6ایجاد نظام جامع اطالعاتی

ر درهه آمار اطاعات راحرکترر در اختیرار افرراد قررار گیررد ،افرراد مریتواننرد
اطاعات الزم را دربارت شریک خود بهدیک آ رند با اعتماد بیشتری به مشرارکک
با آنان بپردازند؛ درنتیجه یرمایه گذاران با مشارکک با ییدیگر میتوانند شرککدرای
دانشبنیان را راتاندازی کنند.
ر در صورت دیتریی افراد به آمار اطاعات ،ریسک فعالیرکدرای  R&Dترا
حد د زیادی پوشش دادت می شود افراد برا اعتمراد بیشرتری اقردام بره انجرام ایرن
فعالیکدا میکنند میتوانند پر متدای دریک را تشخی

ددند.

ر د لک میتواند با برقراری ایجاد ییستمدا بانکدای اطاعاتی منایرب
رایگان ،آمار اطاعات الزم برای پیشبرد دانش تولید تینولومیدا م صروالت
هدید را در اختیار دانشگاتدا ،مراکز پژ دشی ،م ققان پژ دشگران قرار ددد.
 .6-7برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی

ر د لک میتواند با یک برنامهریزی دقیق ییایکدای منایب از بیثباتی ییایری
اقتصادی هلوگیری کند .با برقراری هنین ثباتی اعتمراد الزم بره هرود مریآیرد
مردم برای بهثمر رییدن ییایکدای اقتصرادی ،نظیرر ییایرکدرای دانراییم رور،
د لک را یاری میددند.
ر با برقرراری امنیرک ثبرات اقتصرادی ،نااطمینرانی از برین مریر د اعتمراد
اهتماعی افزایش یافته م یط منایب بررای حضرور رشرد بخرش خصوصری
کارآفرینان در عرصه تولید فعالیک در بخشدای دانشپایه فرادم میشود.
 .6-8ایجاد زیرساختهای ICT

ر د لک با ایجاد زیریاخکدای  ICTیبب میشود ارتباط افرراد گسرتردتترر شردت

رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییمحور؛   ...محمدنقی نظرپور ،محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

یاختاری یرمایه اهتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییم ور فرادم میشود.
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افراد یریعتر راحک تر با ییدیگر ارتباط برقرار یازند .در یرایه ایرن تعرامات
ارتباطات ،افراد میتوانند به نشر تبادل اطاعات بپردازند .درنتیجه آگادی دانرش
افراد افزایش مییابد.
با توهه به موارد گفتهشدت در مورد نقش د لک ،میتوان مرواردی را در بخرش
علم فنا ری در برنامه ششم درنظر گرفک که منجرر بره ایجراد تقویرک یررمایه
اهتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییم ور میشود:
 .1فردنگ
ر اصاح در س د رت ابتدایی متویطه بهمنظور تر یج علمگرایی ،کنجیا ی،
ر حیه آموختن پژ دش ،خطرپذیری ایجاد شرایط الزم برای برر ز خاقیرک
نوآ ری افراد؛
ر افزایش انجام کاردای گر دی در د رتدای آموزشی.
 .2تویعه دانش بومی
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ر افزایش ارتباط یطوح عالی کشور با یایر مراکز عرالی برینالمللری برهمنظرور
بهررت منردی از دانرش ر ز ههرانی انتقررال آن بره دانشرجویان ترا آنران بتواننررد در
فعالیکدای پژ دشی هدیدتری مشارکک کنند؛
ر ایجاد شبیه دای پژ دشی معتبر در داخل دانشگاتدا بهمنظرور ارتقرای دانرش
افراد افزایش مشارکک آنان در فعالیکدای پژ دشی؛
 .3رشد بنگاتدای دانشبنیان
ر هلوگیری از شیلگیری ان صارات در بخرشدرای دانرشم رور افرزایش
رقابک در این بخشدا ،زمینه مشارکک بخش خصوصی در این فعالیکدرا را فررادم
میکند؛
ر اهرای ییایکدای نظیر معافیرکدرای مالیراتی ،پرداخرک یارانره

امدرای

بلندمدت بهمنظور ر د بخش خصوصی به فعالیکدای دانشم ور؛
ر ارتباط مراکز پژ دشی با صنایع تا با ایتفادت از دیتا رددای این مراکز صنایع
بتوانند با بهرتگیری از دانش فنا ریدای نوین نیازدای ر ز را پایخ ددند.
 .4ارتقای ظرفیک علمی
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ر ر تخصرری

بخشرری از درآمررد مؤیسررهدررای د لترری برره یرررمایهگررذاری در

فعالیکدای R&D؛
میگیرد.
ر ضع اهرای دریک حقوق مالییک فیری بهمنظرور ایجراد فضرایی ایمرن
برای مشارکک یرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیکدای R&D؛
ر یادت یازی قوانین مربوط به شبیه دای اهتماعی علمی پژ دشی برهمنظرور
ایجاد این شبیهدا تویط بخش خصوصی؛
ر ایجاد تقویک زیریاخکدای  ،ICTافزایش یررعک پهنرای بانرد اینترنرک
بهمنظور ایتفادت از دانش ههانی؛
ر ایجاد فضای رایانهای ایمن برای افزایش ارتباطات علمی تبادل اطاعات؛
ر ایجاد پیوند منایب میان شبیهدای علمی پژ دشی موهود؛
ر تشییل شبیهدای غیرد لتی در رایتای تویعه فعالیکدای کارآفرینی ارائره
نوآ ریدا.
 .5رشد آگادی هامعه
ر ایجاد بانک دای اطاعاتی هدیرد ترا اطاعرات رایگران راحرک در اختیرار
م ققان پژ دشگران قرار گیرد.
نتیجهگیری
از ابتدای دده  1990یرمایه اهتماعی عامل اصلی رشد تویعه اقتصادی برهشرمار
می آید .یرمایه اهتماعی از طریرق ایجراد اعتمراد ،مشرارکک (در قالرب شربیهدرای
اهتماعی) ،ر ابط تعاماتی که میان اعضای هامعه ایجاد میکند ،قدرت انسرجام
اهتماعی را به هود میآ رد.
ییی دیگر از موضوعات مطرح شدت در نظریرهدرای تویرعه اقتصرادی از قررن
بیستم ،اقتصاد دانایی م ور بودت ایک ،که م وریک آن دانش ،اطاعات تینولومی
ایک .برای دیتیابی به هنین اقتصادی نیاز به ایجاد پیشنیازدای آن ایک که در این
میان یرمایه اهتماعی ییی از کلیدیترین پیشنیازدرا م سروب مریشرود .یررمایه
اهتماعی با اعتماد ،مشارکک ارتباطاتی که میان م ققان به هرود مریآ رد ،فراینرد
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تولید ،توزیع کاربرد دانش را شیل میددد.
به دلیل ادمیک باالی یرمایه اهتماعی در ایجاد اقتصاد داناییم ور نیاز به یرک
برنامه هامع دقیق ایک .در زمینة یرمایه اهتماعی مورد نیاز اقتصاد دانراییم رور
در برنامه ههارم ،مواردی که منجر به ایجاد اعتماد مریشرود نظیرر حقروق مالییرک
فیری ،برقراری امنیک در فضای رایانهای ،ایجاد مراکز اطراعریرانی درنظرر گرفتره
شرردت ایررک .در حرروزت مشررارکک نیررز مشررارکک د لررک بررا بخررش خصوصرری در
فعالیکدای پژ دشی ،تبادل آرام ،مشارکک تشیلدای غیرد لتری در بخرشدرای برا
فنا ری باال دمیاریدای بینالمللی در  R&Dمطررح شردت ایرک .امرا دنجاردرا
شبیهدای اهتماعی پژ دشی بهطور دقیق مطرح نشدتاند.
در ب ث مربوط به یرمایه اهتماعی مورد نیاز اقتصراد دانراییم رور در برنامره
پنجم ،دنجاردای ترر یج ددنردة علرم گرایری ،ر حیره کرارآفرینی دانرش م روری
به صورت کامل مطرح نشدت تنها یک یا د مورد بیان شدت ایک؛ که دربرارت آن د
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مورد نیز کانالدایی که از طریق آنها باید این دنجاردا را به هرود آ رد ،بیران نشردت
ایک .در زمینه اعتماد مرورد نیراز پرژ دش نیرز حفاظرک از اطاعرات امنیرک در
م یط دای اینترنک ایجاد بانک درای اطاعراتی مطررح شرد ،امرا نرامی از حقروق
مالییک فیری بردت نشدت ایک .در مورد شبیهدای علمی ،تنها یک مادت به ایرن امرر
پرداخته که هامع کامل نبودت ایک .اما دربارت مواد مررتبط برا مشرارکک مریتروان
گفک ،به صورت کامل تد ین شردت ایرک؛ در ایرن مرواد ارتباطرات علمری ،ارتبراط
صنعک با دانشگات ،ارتباط نهاددای پژ دشی با ییدیگر ،مشارکک بخرش خصوصری
در فعالیکدای علمی دمیاری با نهاددای خارهی برای انجام فعالیرکدرای

R&D

درنظر گرفته شدت ایک.
با توهه به کانال دای اثرگذاری یررمایه اهتمراعی برر اقتصراد دانراییم رور
دمچنین بهمنظور دیتیابی به تویعه مبتنیبر دانایی رییدن به هایگات برترر علرم
فنا ری در منطقه ،مشاددت میشود که مؤلفهدای یرمایه اهتماعی مورد نیراز دانرایی
در برنامهدای ههارم پنجم ل اظ شدتاند؛ که میتوان به ادمیک ایرن موضروع پری
برد.
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د لک بهعنوان مهم ترین نهاد ریمی ،نقشی کلیدی در ایجاد یررمایه اهتمراعی

مورد نیاز اقتصاد دانایی م ور دارد .در پایخ به پریش پرژ دش (در ترد ین برنامره
باید اعمال شود) می توان گفک ،با تد ین موادی در برنامه ششم تویعه ،نظیر ایجراد
اصاح نظام آموزشی ،تد ین قوانین نظارت بر حسن اهرای آنها ،یرمایهگذاری
در فعالیکدای دانشم ور ،ایجاد شبیهدای پژ دشی ،ایجاد نظام هرامع اطاعراتی،
برقراری ثبات ییایی اقتصرادی ایجراد زیریراخکدرای  ICTد لرک مریتوانرد
یرمایه اهتماعی مورد نیاز اقتصاد داناییم ور را در هامعه ایجاد کند.
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