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The current research aims to have a future study and scenario analysis of the synthetic
indicators of the knowledge-based economy following the cross-impact analysis. First,
the key components are identified and analyzed, and then the general scenarios of the
knowledge-based economy in Iran are suggested. The study borrows the norm paradigm and planning through allegiance approach of the higher-documents. The perspective is the 2025 document. The data were collected from the literature, and the
questionnaire of the national and international researchers analyzed via the hierarchical
system and the MIC MAC diagram. The findings of the cross-impact analysis showed
that 14 key components out of the 32 had the most effect on the knowledge-based economy. These components were influential in conceptualizing the scenarios. The knowledge-based indicators include: 1. The share of exporting advanced technology from
industrial productions, 2. the established commercial marks and brands, 3. the share of
exporting IT products out of the total exportation of products and services, and 4. the
royalty and license expenses.
JEL Classification: D8, O17, P26.
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هــدف پژوهــش حاضــر آیندهپژوهــی و ســناریوپردازی شــاخصهای ترکیبــی اقتصــاد
دانشبنیــان برپایــۀ روش تحلیــل اثــرات متقاطــع و ســناریوپردازی اســت .ابتــدا بــه شناســایی
و تحلیــل عوامــل پیشــران کلیــدی پرداختــه و ســپس ســناریوهای عمــدۀ پیــشروی اقتصــاد
دانشبنیــان در ایــران تدویــن شــد .چارچــوب نظــری ایــن تحقیــق ،پارادایــم هنجــاری و
برنامهریــزی بــا رویکــرد وفادارانــه بــه اســناد باالدســتی اســت .افــق زمانــی تحقیــق حاضــر ســال
1404ش اســت .دادههــای اولیــۀ تحقیــق بــا اســتفاده از پیشــینههای تحقیــق و پرســشنامه
از محققــان ملــی و بینالمللــی جمــعآوری و بــا اســتفاده از تحلیــل سلســلهمراتبی و نمــودار
 MIC MACتجزیــ ه و تحلیــل شــد .نتایــج بهکارگیــری روش تحلیــل تأثیــرات متقاطــع حاکــی
از آن بــود کــه  14عامــل کلیــدی از میــان عوامــل س ـیودوگانۀ شناساییشــده بیشــترین تأثیــر
را در آینــدۀ اقتصــاد دانشبنیــان خواهــد داشــت .ایــن عوامــل بهعنــوان عوامــل پایــۀ اصلــی
در سناریونویســی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .شــاخصهای صنایــع دانشبنیــان شــامل .1
ســهم صــادرات فنــاوری پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی .2 ،تعــداد مارکهــا و برندهــای تجــاری
ثبتشــده .3 ،ســهم صــادرات محصــوالت فنــاوری اطالعــات از کل صــادرات کاال و خدمــات.4 ،
هزینههــای لیسانســی و رویالتــی ،مهمتریــن عوامــل کلیــدی شناساییشــده بودنــد.
طبقهبندی .D8, O17, P26 :JEL
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ً
امــروزه تغییــرات بــا رشــد ســریعتری بهوقــوع میپیوندنــد .تغییــرات فنــاوری و متعاقبــا تغییــر در دیگــر
جنبههــای زندگــی ،افزایــش روزافــزون وابســتگی متقابــل کشــورها و ملــل ،تمرکززدایــی جوامــع و نهادهــای
موجــود کــه بهدلیــل گســترش فنــاوری اطالعــات شــتاب بیشــتری یافتــه اســت ،تمایــل روزافــزون بــه
جهانــیشــدن بههمــراه حفــظ ویژگیهــای ملــی ،قومــی و فرهنگــی و بســیاری عوامــل دیگــر ،لــزوم
درک بهتــر تغییــرات و آینــده را بــرای دولتهــا ،کســبوکارها ،ســازمانها و مــردم ایجــاب میکنــد.
ً
آینــده اساســا قریــن بــا عــدم قطعیــت اســت .بــا ایــنهمــه ،آثــار و رگههایــی از اطالعــات و واقعیــات کــه
ً
ریشــه در گذشــته و حــال دارنــد ،میتواننــد رهنمــون مــا بــه آینــده باشــند .ادامــۀ «تصمیمگیــری صرفــا
چندیــن آینــدۀ محتمــل براســاس تجــارب گذشــته» ،غفلــت از رصــد تغییــرات آتــی را درپــی خواهــد داشــت
و بــا تلخکامــی روبــهرو خواهــد شــد .عــدم قطعیــت نهفتــه در آینــده بــرای بعضــی توجیهکننــدۀ عــدم
دوراندیشــی آنــان اســت و بــرای عــدهای دیگــر منبعــی گرانبهــا از فرصتهــا .انســان همــواره براســاس
كشــش درونــی ،شــیفتۀ كشــف آینــده و رمزگشــایی از آن بــوده اســت .ایــن پرسـشها کــه «آینــده چگونــه
قابــل پیشبینــی شــده اســت؟» و «آیــا آینــده تــداوم حــال و گذشــته خواهــد بــود؟» تاکنــون چالــش عمــدۀ
فکــری برنامهریــزان و مدیــران بــوده و در ایــن مــدت ،برنامهریــزان متناســب بــا شــرایط زمانــی و مکانــی،
ً
رویکردهــای مختلفــی در نگــرش بــه مســائل آینــده ب ـهکار بردهانــد کــه عمدتــا برپایــۀ تحلیــل روندهــای
گذشــته و ادامــۀ رونــد وضــع موجــود بــوده اســت .علــم آیندهپژوهــی ادبیــات پراکنــده و غیرمنســجم
درخصــوص برنامهریــزی بــرای آینــده را بــه علــم مـ ّ
ـدون بــا اصــول و مبانــی متقــن تبدیــل کــرده کــه وظیفــۀ
آن عالوهبــر تحلیــل روندهــای گذشــته ،کشــف ،ابــداع و ارزیابــی آیندههــای ممکــن ،محتمــل و مطلــوب
اســت .بنابــر اعتقــاد هــوور ،)2009( 1بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع محیطــی و عــدم اطمینــان حاصــل از
آن ،ضــرورت برنامهریــزی اســتراتژیک و آیندهپژوهــی بــرای مقابلــه بــا تغییــرات احتمالــی آتــی ،بی ـش از
پیــش آشــکار میگــردد .بنابــر نظــر کورنیــش ،)2007( 2شــیوۀ طراحــی سیاسـتهای روز براســاس بینــش
و درک مــا از تهدیدهــا و فرصتهــای آینــده ،بــه مهــارت و عــزم فــراوان نیــاز دارد .آیندهنــگاری بهمعنــای
فراینــدی ســامانمند و مشــارکتی بــرای ســاخت چشــماندازهای میانمــدت و بلندمــدت ازجملــۀ ایــن
مهارتهاســت.
تفكــر برنامهریــزی در طــول تاریــخ كشــور ایــران افتوخیزهــای متعــددی داشــته اســت؛ از
برنامهریــزی تخصیــص بودجــه بــرای دورههــای کوتاهمــدت تــا تدویــن برنامههــای یکســاله ،پنجســاله
و آمایــش ســرزمین بــرای افــق بیستســاله .در ایــن میــان ،تفکــر برنامهریــزی نیــز از دیــدگاه ســنتی
بــه برنامهریــزی اســتراتژیک و درنهایــت بــه تفکــر اســتراتژیک ارتقــا یافتــه اســت .در برنامهریزیهــای
ً
ً
ســنتی ،عمدتــابــر تحلیــل دادههــای گذشــته تکیــه میشــده و در برنامهریزیهــای آینــده عمدتــا بــه
ادامــه دادن روندهــا و گرایشهــا بســنده میشــده اســت؛ امــا امــروز تفکــر برنامهریــزی ،مهمتــر از
1. Hoover
2. Cornish

424

نورمحمد یعقوبی و همکاران .آیندهنگاری شاخصهای ترکیبی اقتصاد دانشبنیان در ایران (افق .)1404

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1399دورۀ  .8شمارۀ 3

گذشــته و حــال ،بــر مطالعــات آیندهپژوهــی تکیــه میکنــد .از نظــر اندیشــمندان ایــن حــوزه ،آینــده
ً
ً
میتوانــد کامــا متفــاوت بــا گذشــته و حــال باشــد و لزومــا ادامــۀ روندهــای گذشــته نباشــد .در ایــران
پــس از نزدیــک بــه  60ســال برنامهریزیهــای بلندمــدت توســعه ،در اوایــل دهــۀ 2000م بــا بهرهگیــری
از مفاهیــم و ابزارهــای نویــن سیاســتگذاری کالن ،تالشهایــی بــرای ترســیم آینــدۀ مطلــوب کشــور
صــورت پذیرفــت کــه نتیج ـهاش تدویــن و ابــاغ ســند چش ـمانداز جمهــوری اســامی ایــران در ســال
 1404اســت .دســتیابی بــه آرمانهــای منــدرج در ایــن ســند چش ـمانداز منــوط بــه شناســایی نقــاط
اصلــی عزیمــت و تعییــن مســیر راه بــرای تحقــق آن اهــداف اســت .ســند چشــمانداز ایــران در ســال
 1404بــا معیارهــای تقویتشــده در حوزههــای پنجگانــۀ فنــاوری ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و
فرهنگــی راهنمایــی روشــن در مســیر تمامــی ســازمانهای کشــور ایــران بهســوی آینــده اســت .ســند
چش ـمانداز بیستســالۀ ایــران اهــداف و راهبردهــای بلندمــدت ایــن کشــور بــرای توســعه را بهنمایــش
میگــذارد .بنــد  3ایــن ســند بهطــور ضمنــی راهبــرد اصلــی توســعۀ کشــور را پیشــرفت دانشبنیــان
قــرار داده اســت؛ بهطــوریکــه بــا پیگیــری ایــن راهبــرد ،اقتصــاد ایــران بایــد در ســال  1404بــه اقتصــاد
دانشبنیــان تبدیــل شــود .بنابــر بنــد  7ســند یادشــده ،ایــران در راه رســیدن بــه اقتصــاد دانشبنیــان
بایــد بــا کشــورهای آســیای جنــوب غربــی (شــامل آســیای غربــی و قفقــاز) رقابــت کنــد و در مــدت 20
ســال از تمــام آنهــا پیشــی بگیــرد .در مســیر توســعۀ دانشبنیــان ،ایــران برنامــۀ پنجــم توســعه را بــه
اجــرا گذاشــته و درحــال اجــرای برنامــۀ ششــم توســعه اســت .لــذا شــناخت اقتصــاد دانــش مســتلزم
اندازهگیــری عملکــرد آن اســت.
از آنجــا کــه بخــش عمــدهای از محصــوالت ،ســتاندهها و پیامدهــای اقتصــاد دانــش کیفــی ،ناملموس و
غیربــازاری اســت ،بــا شــاخصهای مرســوم ارزشافــزودۀ مالــی و بهــرهوری نمیتــوان بهدرســتی عملکــرد
اقتصــاد دانــش را اندازهگیــری کــرد؛ بنابرایــن سیاســتگذاران و محققــان بــرای اندازهگیــری عملکــرد
اقتصــاد دانــش از نمایــه یــا شــاخص ترکیبــی اســتفاده میکننــد .منظــور از شــاخص ترکیبــی ّ
کمیتی اســت
کــه از ترکیــب چنــد شــاخص منفــرد بــا یکدیگــر بــا اســتفاده از فرمولهــای ریاضــی و آمــاری بهدســت
میآیــد .ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی ( )2008( )OECDاذعــان میکنــد شــاخصهای مرکــب
نقــش بســزایی در اندازهگیــری یکپارچــۀ عملکــرد فعالیتهــای آمــوزش عالــی ،تحقیقــات و فنــاوری،
سیاس ـتگذاری و نظــارت بــر اجــرای سیاس ـتها دارنــد .ایــن شــاخصها نقــش صریحــی در شــکل دادن
بــه چارچــوب فکــری سیاســتگذاران از طریــق جلــب توجــه آنهــا بــه موضوعــات خــاص ،شناســایی
روندهــا و عملکردهــای نســبی و کمــک در تعییــن اولویــت سیاســتها و رتبهبندیهــا بــازی میکننــد.
بهعــاوه تفســیر شــاخص مرکــب بــرای سیاســتگذاران ،رســانهها و مــردم راحتتــر اســت (.).ibid
بنابرایــن هــدف مقالــۀ حاضــر در ابتــدا ســاخت شــاخص ترکیبــی بــرای اقتصــاد دانشبنیــان
در ایــران اســت و ســپس بــا اســتفاده از روش تلفیقــی ســناریوپردازی و تحلیــل اثــرات متقاطــع ایــن
شــاخصها آیندهنــگاری میشــوند .در ایــن راســتا ابتــدا براســاس پیشــینۀ تحقیــق ،چارچــوب
مفهومــی جدیــدی بــرای اقتصــاد دانــش و کل اقتصــاد دانــش «شــاخص ترکیبــی» ســاخته شــده
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اســت .دادههــای مــورد نیــاز بــرای محاســبۀ ایــن شــاخصها از منابــع بینالمللــی ازجملــه وبســایت
یونســکو ،بانــک جهانــی و دیدهبــان جهانــی کارآفرینــی اســتخراج شــده اســت .بــرای تعییــن اهمیــت
شــاخصهای انفــرادی در هریــک از «شــاخصهای ترکیبــی مؤلفههــا» و تعییــن اهمیــت مؤلفههــا
در شــاخص ترکیبــی اقتصــاد دانــش از تکنیــک فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی اســتفاده شــده
اســت .دادههــای مــورد نیــاز بــرای ایــن منظــور بــا نظرخواهــی از  10محقــق داخلــی و  12محقــق
خارجــی فعــال در مطالعــات اقتصــاد دانشبنیــان بهدســت آمــده اســت .مؤلفههــای شناساییشــده
بهمنظــور اثرگــذاری در ماتریــس اثــرات متقاطــع تحلیــل شــد .پــس از محاســبۀ ایــن شــاخصها ،بــا
ـشروی اقتصــاد دانشبنیــان در ایــران تدویــن و ســناریوها
اســتفاده از تکنیــک دلفــی ســناریوهای پیـ ِ
تحلیــل شــد.

 .2پیشینۀ تحقیق
باجزیکــووا  ،ســاجگالیکووا ،ووجــکا و پوالکــوا ( )2014بــه بررســی تغییــرات دینامیــک در اقتصــاد مبتنــی بــر
دانــش در شــرکتهای کوچــک و متوســط در اســلواکی پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کاربســت نوآوریهــا
در ایــن شــرکتها موجــب رشــد اقتصــاد دانشبنیــان میشــود .لــی ،هــان و چــو )2016( 4تأثیــر بــازده
اطالعــات دولتــی در اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش را بررســی کردنــد .براســاس یافتههــای ایــن تحقیــق ،بــاز
بــودن دادههــای دولتــی بــه شــکلگیری پایگاههــای دانــش در یــک کشــور تأثیــر میگــذارد و ســطح
دانشپایـ�ه یـ�ک کشـ�ور بـ�ر رقابـ�ت جهانـ�ی آن کشـ�ور تأثیـ�ر مثبـ�ت میگـ�ذارد .ال شـ�امی ،لطفــی ،کلمــن و
دوســتال )2015( 5در پژوهشــی بــه بررســی پیشبینــی ترکیبــی اقتصــاد مبتنــی بــر شــبکههای دانشــی
پرداختنــد .ایــن محققــان بــا توجــه بــه مدلهــای رگرســیون چندگانــۀ خطــی و شــبکههای عصبــی مصنوعــی
دســت بــه پیشبینــی زدنــد .مج��ری ،م��کوائــه و تســاگیس )2018( 6پیکرهبنــدی دانــش ســازمانهای
کوچــک و متوســط و دانــش فشــرده در یــک اقتصــاد درحــالتوســعه :دیــدگاه مبتنــی بــر دانــش بینالمللــی
7
در زمینــۀ تجــارت بینالمللــی را موضــوع بررســی خــود قــرار دادنــد .کارایانیــس ،فریــرا ،جاللــی و فریــرا
8
یهــای چندمعیــاره در اقتصادهــای مبتنــی بــر دانــش را واکاوی کردند .اســتیفان
مگیر 
( )2018تأثیــر تصمی 
( )2015در پژوهشــی بــه بررســی تأثیــر اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش بــر چابکــی ســازمانی پرداخــت ،نتایــج
نشــان داد کــه توانایــی اســتفاده و ایجــاد فرصتهــا در محیــط متغیــر ،ویژگیهــای ســازمانی چابــک اســت.
از آنجایــیکــه توانایــی بــر دانــش مبتنــی بــر انباشــت و توســعه در ســازمان از راههــای توســعۀ اقتصــاد مبتنــی
3

3. Bajzikova, Sajgalikova, Wojcak & Polakova
4. Lee, Ham & Choi
5. Al Shami, Lotfi, Coleman & Dostál
6. Mejri, MacVaugh & Tsagdis
7. Carayannis, Ferreira, Jalali & Ferreira
8. Stefan
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بــر دانــش اســت ،بایــد چابکــی ســازمانی را افزایــش دهــد .ســاندک و فتیــور )2011( 9و دوراک)2010( 10
بــه بررســی تحلیــل اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش بــر توســعۀ اقتصــادی در کشــورهای اتحادیــۀ اروپــا پرداختنــد.
نتایــج نشــان داد محورهــای اقتصــاد دانشبنیــان (ابداعــات و نــوآوری ،آمــوزش ،رژیمهــای اقتصــادی
11
و نهــادی و زیرســاختهای اطالعاتــی) تأثیــر مثبــت در رشــد و توســعۀ اقتصــادی دارنــد .لیســبون
( )2010روشهــای افزایــش تحــول جامعــۀ مبتنــی بــر دانــش را مطــرح کــرد و طــرح جدیــدی بهنــام «اروپــا
 »2020را کــه شــامل برنامههــای پیشــرفت اقتصــادی اتحادیــۀ اروپــا در دورۀ آینــده اســت ،معرفــی کــرد
(.)cited Ribeiro-Soriano, McDowell & Kraus, 2019
در بررس��ی پیشـ�ینۀ مطالعات�یـ مربــوط ب��ه موض��وع اقتصــاد دانشبنیــان ،پژوهشــی کــه بــر آیندهنــگاری
شــاخصهای ترکیبــی اقتصــاد دانشبنیــان در ایــران متمرکــز شــده باشــد ،مشــاهده نشــد؛ لــذا پژوهــش
حاضــر از نظــر موضوعــی در جامعــۀ مــورد مطالعــه و همچنیــن روش تحقیقــی کــه بــرای نیــل بــه اهــداف
پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار داده ،دارای نــوآوری اســت.

 .3مبانی نظری
گودیــن )2003( 12معتقــد اســت اقتصــاد دانــش مفهوم جدیدی اســت و ظهــور آن بــه دهــۀ 1960م برمیگردد.
از ایــنرو بحــث اندازهگیــری عملکــرد آن ســابقۀ بلنــدی نــدارد؛ امــا بحــث اندازهگیــری متغیرهــا و مؤلفههــای
آن در کشــورهای پیشــرفته بیــش از  150ســال پیشــینه دارد .از اواخــر قــرن نوزدهــم ،محققــان آمارهایــی را در
رابطــه بــا نهادههــا و ســتاندههای علــم و فنــاوری گــردآوریکردنــد؛ امــا دولــت ایــاالتمتحــدۀ امریــکا بــرای
اولیــن بــار در دهــۀ 1930م بــه فکــر اندازهگیــری فعالیتهــای علــم و فنــاوری افتــاد و فعالیتهایــی را در ایــن
زمینــه آغــاز کــرد کــه بــه تأســیس «بنیــاد علمــی علــم» منجــر شــد .در دهــۀ 1950م« ،بنیــاد ملــی علــم» ایــاالت
متحــدۀ امریــکا کوش ـشهای رســمی خــود را بــرای اندازهگیــری فعالیتهــای علمــی آغــاز کــرد .تالشهــای
ایــن ســازمان بعــد از  20ســال بــه نتیجــه رســید و توانســت «شــاخصهای علــم» را در ســال 1973م منتشــر
نهای بینالمللــی
کنــد .از آن زمــان بــه بعــد نهضــت اندازهگیــری آمــوزش ،علــم و فنــاوری بـهراه افتــاد .ســازما 
رهبــران ایــن نهضــت بودهانــد .امــروزه بــر محــور یونســکو ،بانــک جهانــی ،ســازمان همکاریهــای اقتصــادی
و توســعه و دیدهبــان جهانــی کارآفرینــی ،سیاس ـتگذاران و کارشناســان کشــورهای پیشــرفته پیوســته بــرای
اندازهگیــری پیشــرفت علــم و فنــاوری میکوشــند و ســالیانه دههــا گــزارش در ایــن زمینــه منتشــر میکننــد.
از نظـ�ر سـ�ازمان همـ�کاری و توسـ�عۀ اقتصـ�ادی ( ،)2008( )OECDاقتصــاد دانشمحــور اقتصــادی اســت
کــه بهطــور مســتقیم براســاس تولیــد ،توزیــع و مصــرف دانــش و اطالعــات قــرار گرفتــه باشــد .در اقتصــاد
دانشمحــور ،دانــش محــرک اصلــی رشــد ،ایجــاد ثــروت و اشــتغال در تمــام فعالیتهاســت .براســاس ایــن
9. Sundac & Fatur
10. Dworak
11. Lisbon
12. Godin
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تعریــف ،اقتصــاد دانشمحــور تنهــا بــه تعــداد محــدودی صنایــع مبتنــی بــر فنــاوری بســیار پیشــرفته وابســته
نیســت؛ بلکــه در ایــن نــوع اقتصــاد تمــام فعالیتهــای اقتصــادی بهشــکلی بــر دانــش متکــی اســت؛ حتــی
فعالیتهایــی نظیــر معــدن و کشــاورزی کــه اقتصــاد قدیمــی خوانــده میشــوند .همچنیــن دانــش مــورد
نیــاز بــرای ســاختن اقتصــاد دانشمحــور فقــط از نــوع فنــاوری محــض نیســت و دانــش فرهنگــی ،اجتماعــی
و مدیریتـ�ی را نیـ�ز دربرمیگیـ�رد .دالمــن و اندرســون )2000( 13معتقدن��د اقتصــاد دانشمحــور بــر پایههــای
انقــاب دانــش شــکل گرفتــه اســت .انقــاب دانــش متأثــر از چندیــن عامــل اســت کــه عبارتانــد از :افزایــش
دانــش کدبندیشــده ،افزایــش آنالیــز اطالعــات ،ذخیرهســازی و انتقــال ،توســعه و گســترش فناوریهــای
نــو ،افزایــش اهمیــت دانــش و مهــارت نیــروی کار ،افزایــش اهمیــت ابداعــات و کارایــی در رقابــت و رشــد ،GDP
افزایــش ســرمایهگذاری غیرملمــوس ،جهانــیشــدن و رقابــت شــدید و گســترش تجــارت جهانــی .ســازمان
یدانــد
همکاریهــای اقتصــادی آســیا و اقیانوســیه ( )2000( )APECاقتصــاد دانشبنیــان را اقتصــادی م 
کــه در آن تولیــد ،توزیــع و کاربــرد دانــش مهمتریــن پیشــران رشــد ،خلــق ثــروت و ایجــاد اشــتغال در تمــام
صنایـ�ع اسـ�ت .طبـ�ق تعریـ�ف بانــک جهانــی1998( 14ـ ،)1999اقتصــاد دانشبنیــان شــامل چهــار رکــن اصلی
رژی مهــای اقتصــادی و نهــادی (نظــام انگیزشــی) ،آمــوزش و توســعۀ منابــع انســانی ،نظــام کارای نــوآوری و
اختراعــات و زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت.
3ـ .1سناریونویسی
سناریونویســی بعــد از بحــران دهــۀ 1970م و بــا درك پیچیدهتــر شــدن جهــان و ازبیــن رفتــن قطعیتهــا،
عمومیــت بیشــتری یافتــه اســت .پــس از بحــران انــرژی در ســال 1973م و درپــی اســتفادۀ موفقیتآمیــز
شــرکت شــل از سناریونویســی كــه ایــن شــركت را قــادر بــه پاس ـخگویی مؤثــر بــه ایــن بحــران كــرد ،روش
مذكــور مــورد اســتقبال گســتردهای قــرار گرفــت .اســتفادۀ روزافــزون از ایــن روش بــه ایــن دلیــل اســت
كــه ســناریوها پیچیدگیهــای جهــان واقعــی را درنظــر میگیرنــد و بینشهــای جایگزیــن درخصــوص
آینــده را بــا ترتیبــی منطقــی از رویدادهــا بازنمایــی میکننــد .ســناریوها تصاویــر آیندههایــی ممكــن
هســتند كــه ترتیــب منطقــی رویدادهــا را نشــان میدهنــد .ونــدل بــل ،آیندهپــژوه معــروف ،معتقــد اســت
آدمــی و عالقــه بــه آگاهــی از فــردا یــا فرداهــای خویــش از ابتــدا همــزاد هــم بودهانــد .وی بیــان میکنــد
آیندهپژوهــی مشــتمل بــر مجموعــۀ تالشهایــی اســت کــه بــا اســتفاده از تجزیــهو تحلیــل منابــع،
الگوهــا و عوامــل تغییــر یــا ثبــات ،بــه تجســم آیندههــای بالقــوه و برنامهریــزی بــرای آنهــا میپــردازد.
آیندهپژوهــی همچنیــن نشــان میدهــد چگونــه از دل تغییــرات (تغییــر نکــردن) «امــروز» واقعیــت «فــردا»
تولــد مییابــد و درصــدد شــکل دادن بــه آینــدهای اســت کــه مــورد نظــر و مطلــوب برنامهریــزان آن باشــد؛
15
بــه دیگــر ســخن ،ســاختن آینــده بهگونـهای کــه مطلــوب و دلخــواه اســت ( .)Bell, 2008گلــن و گــوردن
( )2003آیندهپژوهــی را چنیــن تعریــف کردهانــد :مطالعــات آیندهپژوهــی متمایــل بــه تصمیــم اســت؛
13. Dahlman & Anderson
14. World Bank
15. Glenn & Gordon
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یعنــی بهدنبــال معرفــی و توصیــف نیروهــای جدیــدی اســت کــه بایــد بهمنظــور گرفتــن تصمیمــات
هوشــمندانه درک شــوند .رونــی )2010( 16معتقــد اســت مطالعــات بــا مضمــون آیندهپژوهــی اغلــب
17
بهمنظــور جمــعآوری شــواهدی در فراینــد برنامهریــزی اســتراتژیک انجــام میشــود .پیتــر شــوارتز
( )1996در کتــاب هنــر دورنگــری گامهــای برنامهریــزی برپایــۀ ســناریو را بــه شــرح زیــر توصیــف کــرده
اســت:
گام اول :شناخت موضوع و تصمیم اصلی؛
گام دوم :فهرست عوامل کلیدی توسعۀ مناطق؛
گام سوم :شناسایی پیشرانهای کلیدی؛
گام چهارم :طبقهبندی براساس اهمیت و عدم قطعیت؛
گام پنجم :شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی؛
گام ششم :تدوین سناریوها؛
گام هفتم :تحلیل پیامدها و نتایج هر سناریو؛
گام هشتم :انتخاب نشانگرهای راهبردی.
3ـ .2شاخصهای ترکیبی اقتصاد دانشبنیان
شــاخصهایی کــه امــروزه بــرای اندازهگیــری فعالیتهــای علــم و فنــاوری در کشــورهای پیشــرفته
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،از دو منبــع بنیــاد ملــی علــم ایــاالتمتحــده و ســازمان همــکاری
اقتصــادی و توســعه اســتخراج میشــوند .گالبریــس ،مــکآدام و مکگــوون )2017( 18معتقدنــد
ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه در ســال 1983م شــاخصهایی را بــرای اندازهگیــری علــم
و فنــاوری تدویــن کــرد و در ســال 1988م شــاخصهای اصلــی علــم و فنــاوری را جایگزیــن آنهــا نمــود.
بنابــر برنامــۀ توســعۀ ملــل متحــد 19در ســال 2001م ،شــاخصهای انفــرادی مؤلفههــای اقتصــاد دانــش
تصویــر روشــنی از وضعیــت پیشــرفت آن در یــک کشــور در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر ارائــه نمیدهنــد
( .)UNDP, 2001یکــی از ایــن شــاخصها نمایــۀ پیشــرفت فنــاوری برنامــۀ توســعۀ ملــل متحــد در ســال
 2001اســت .معروفتریــن شــاخصهای ترکیبــی مؤلفههــای اقتصــاد دانــش عبارتانــد از :نمایــۀ
16. Roney
17. Schwartz
18. Galbraith, McAdam Woods & McGowan
19. UNDP
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علــم و فنــاوری از دیول 20و دیگــران ()2011؛ شــاخصهای ترکیبــی مدیریــت کیفیــت آموزشــی از
کانپینیــت)2008( 21؛ شــاخص ترکیبــی ارزشــیابی کیفیــت دانشــگاه از بنیتــو و رومریــا )2011( 22؛
شــاخص ترکیبــی ارزشــیابی کیفیــت دانشــگاه از موریــاس 23و دیگــران ()2007؛ شــاخص ترکیبــی
انتقــال دانــش از فایــن 24و دیگــران (.)2011
عالوهبــر شــاخصهای ترکیبــی مؤلفههــا ،حداقــل  8الگــوی جامــع بهمنظــور اندازهگیــری و تحلیــل
اقتصــاد دانشبنیــان بــه شــرح جــدول زیــر ارائــه شــده اســت:
بــا توجــه بــه جــدول  1و گزارشهــای دیدهبــان جهانــی کارآفرینــی 25در ســال 2017م ،شــاخصهای
ترکیبــی ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر اســت:
جدول  .1الگوهای جامع اندازهگیری اقتصاد دانشبنیان
نام الگو

محقق

سال

مؤلفه

OECD

-

1996

فناوری اطالعات و ارتباطات ،نوآوری و انتشار فناوری ،سرمایۀ انسانی،
خالقیت اقتصادی و کارآفرینی و ارزیابی وضعیت اقتصادی

New Economy Index

& Atkinson
Court

1998

ی شدن ،رقابت و پویایی اقتصاد ،اقتصاد دیجیتال،
شغلهای دانش ،جهان 
ظرفیت نوآوری تکنولوژیک

World Bank

-

1998

شاخصهای عملکرد عمومی اقتصاد ،انگیزش اقتصادی و رژیم نهادی،
آموزش و منابع انسانی ،نظام نوآوری ،زیرساختهای اطالعات

APEC

-

2000

نظام نوآوری ،توسعۀ منابع انسانی ،زیرساختهای اطالعات و ارتباطات،
محیط تجاری

ABS

-

1999

زمینه ،نوآوری و کارآفرینی ،سرمایۀ انسانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
اثرات اقتصادی و اجتماعی

Harvard

-

2000

دسترسی شبکه ،یادگیری شبکهای ،جامعۀ شبکهای و اقتصاد شبکهای

UNECE

-

2002

نظام اطالعاتی ،نظام نوآوری ،رژیم نهادی و منابع انسانی

Malaysia

-

2000

کیفیت منابع انسانی ،هزینههای تحقیق و توسعه ،زیرساختهای
اطالعاتی ،زیرساختهای اقتصادی و اقتصاد
20. DeVol
21. Kanpinit
22. Benito & Romera
23. Murias
24. Finne
25. GEM
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جدول .2شاخصهای ترکیبی اقتصاد دانشبنیان
•صنایعدانشبنیان:

•صنایعدانش:
•تعداد مقاالت علمی و فنی

•سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی

•تعداداختراعات

•تعداد مارکها و برندهای تجاری ثبتشده

•نرخ ناخالص ثبتنام در آموزش عالی

•هزینههایلیسانسیورویالتی

•نرخ ناخالص ثبتنام در آموزش متوسطه

•مالکان گواهی ایزو بهعنوان درصدی از کل بنگاههای صنعتی

•نرخ ناخالص ثبتنام در آموزش ابتدایی

• سهمصادراتمحصوالتفناوریاطالعاتازکلصادراتکاالوخدمات

•جامعۀیادگیری:

•جامعۀاطالعاتی:

•متوسطسالهایتحصیالتعالی

•تعدادمشترکیناینترنتپهنباند

•متوسطسالهایتحصیالتمتوسطه

•تعداد سرورهای اینترنت امن

•متوسطسالهایتحصیالتابتدایی

•تعداداستفادهکنندگاناینترنت

•نرخ باسوادی افراد بزرگسال

•درصد جمعیتی که از کامپیوتر استفاده میکنند
•درصد جمعیتی که از تلفن همراه استفاده میکنند
•درصد جمعیت دارای خط تلفن ثابت
•فضایکسبوکار:

•دولت دانش:
•مالکیت فکری و حکمرانی مبتنی بر قاعده

•ثبتمالکیت

•کیفیت ادارۀ عمومی دانش

•دسترسی به برق

•مدیریت بخش دانش و دانشبنیان

•اخذ مجوزها و اخذ اعتبار

•کیفیت مدیریت مالی و بودجه دانش

•شروع کسبوکار و انحالل یک فعالیت

•شفافیت و مسئولیتپذیری و فساد در بخش

•تجارت برونمرزی و اجرای قراردادها
•حمایتازسرمایهگذاران

عمومی

•پرداختمالیاتها

 .4روش تحقیق
ایــن تحقیــق از نظــر نــوع تحقیــق ترکیبــی از روشهــای اســنادی و پیمایشــی اســت .از نظــر ماهیــت
براســاس روشهــای جدیــد علــم آیندهپژوهــی ،تحلیلــی و اکتشــافی اســت کــه بــا اســتفادۀ ترکیبــی از
مدلهــای ّ
کمــی و کیفــی انجــام شــده اســت .نیــز در ایــن پژوهــش از مــدل دلفــی کارشناســانه ،تحلیــل
سلســلهمراتبی ،نرمافــزار میــک مکــو ســناریو ویــزارد و از رویکردهــای مدیریــت اســتراتژیک و آیندهپژوهــی
بهــره گرفتــه شــده اســت.
سؤالهای پژوهش به این شرح است:

نورمحمد یعقوبی و همکاران .آیندهنگاری شاخصهای ترکیبی اقتصاد دانشبنیان در ایران (افق .)1404

431

پاییز  .1399دورۀ  .8شمارۀ 3

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

ـ پیشرانهای کلیدی در زمینۀ اقتصاد دانشبنیان کدماند؟
پیشروی اقتصاد دانشبنیان کدماند؟
ـ سناریوهای بدیل ِ

 .5یافتههای تحقیق
5ـ .1متغیرها و شاخصها
بــرای شناســایی شــاخصهای مهــم در اقتصــاد دانشبنیــان 70 ،شــاخص از طریــق تفحــص بــا توجــه
بــه پیشــینۀ تحقیــق و نظــرات کارشناســان و مدیــران در ایــن حــوزه شناســایی شــد و در اختیــار خبــرگان و
متخصصــان قــرار گرفــت .ســپس چارچــوب مفهومــی جدیــدی بــرای اقتصــاد دانــش ارائـ ه شــد و براســاس
چارچــوب مفهومــی جدیــد ،بــرای هریــک از مؤلفههــای اقتصــاد دانــش و کل اقتصــاد دانــش «شــاخص
ترکیبــی» ســاختهشــد .بــرای تعییــن اهمیــت شــاخصهای انفــرادی در هریــک از «شــاخصهای ترکیبــی
مؤلفههــا» و تعییــن اهمیــت مؤلفههــا در شــاخص ترکیبــی اقتصــاد دانــش از تکنیــک فراینــد تحلیــل
سلســلهمراتبی اســتفاده شــد .دادههــای مــورد نیــاز بــرای ایــن منظــور بــا نظرخواهــی از  10محقــق
داخلــی و  12محقــق خارجــی فعــال در مطالعــات اقتصــاد دانــش بهدســتآمده اســت .در شــکل ،1
فراینــد اجــرای پژوهــش نشــان داده شــده اســت.

شکل  .1فرایند اجرای پژوهش
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5ـ .2روش اندازهگیری و تحلیل توسعۀ نسبی اقتصاد دانش در ایران

بــرای اندازهگیــری توســعۀ نســبی اقتصــاد دانــش در یــک کشــور ،در یــک ســال ّ
معیــن از یــک شــاخص
ترکیبــی اســتفاده میشــود کــه خــود از شــش شــاخص ترکیبــی بــرای مؤلفههــای «صنایــع دانــش (،)KI
صنایــع دانشبنیــان ( ،)KBIجامعــۀ یادگیــری ( ،)LSجامعــۀ اطالعاتــی ( ،)ISدولــت دانــش ( )KGو
فضــای کســبوکار ( »)BSشــکل میگیــرد .بــرای ســاخت شــاخص ترکیبــی اقتصــاد دانــش ( )ECIctاز
یــک رابطــۀ خطــی بهصــورت رابطــۀ ( )1اســتفاده شــده اســت.
()1

ایــن رابطــه اهمیــت هریــک از مؤلفههــای اقتصــاد دانــش را نشــان میدهــد .تمــام ضرایــب یادشــده
بزرگتــر از صفــر هســتند و مجمــوع آنهــا معــادل یــک اســت .شــاخصهای ترکیبــی میانــی هریــک از
مؤلفههــا ،از جمــع وزنــی شــاخصهای منفــرد مربــوط حاصــل میشــود .بــا فــرض اینکــه بــرای هریــک
از مؤلفههــای یادشــده بهترتیــب  n6 ،n5 ،n4 ،n3 ،n2 ،n1شــاخص منفــرد وجــود داشــته باشــد ،مقــدار
نشــان داده میشــود .شــاخص ترکیبــی هــر
نرمالشــدۀ هــر شــاخص منفــرد ( )jبــا
یــک از مؤلفههــای یادشــده را بــا اســتفاده از رابطههــای ( )2تــا ( )7میتــوان محاســبه کــرد:
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

در هریــک از روابــط بــاال ،شــاخصهای منفــرد همگــی دارای مطلوبیــت مثبــت هســتند؛ یعنــی مقــدار
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بیشــتر از هــر شــاخص بــر مقــدار کمتــر ترجیــح داده میشــود .بنابرایــن شــاخصهای ترکیبــی نیــز
مطلوبیــت دارنــد و مقــدار بزرگتــر شــاخص ترکیبــی بهتــر از مقــدار کمتــر آن اســت.
5ـ .3روش محاسبۀ ضرایب شاخصها و مؤلفهها
در ادبیــات ســاخت شــاخص ترکیبــی بــرای تعییــن aهــا (درجــۀ اهمیــت هــر مؤلفــه در اقتصــاد دانــش) و
wهــا (درجــۀ اهمیــت هــر شــاخص در مؤلفــه) تکنیکهــای مختلفــی توســعه یافتــه اســت .در اینجــا از
روش تحلیــل سلســلهمراتبی اســتفاده میشــود .در ایــن روش ،بــرای تعییــن اهمیــت نســبی هریــک از
مؤلفههــای اقتصــاد دانــش و اهمیــت نســبی شــاخصها در هریــک از مؤلفههــا ،نظــر متخصصــان علــم و
فنــاوری و اقتصــاد دانــش در ســطح ملــی و بینالمللــی بررســی شــده اســت.
بــرای کســب نظــر کارشناســان ،پرســشنامهای دوســطحی (ســطح اول بــرای مقایســۀ زوجــی
شــاخصها در یــک مؤلفــه و ســطح دوم بــرای مقایســۀ زوجــی مؤلفههــا) تدویــن و بــه پســت الکترونیــک
 15محقــق داخلــی و  25محقــق خارجــی فعــال در حــوزۀ تحقیقاتــی اقتصــاد دانــش ارســال شــد .پــس از
پیگیریهــای الزم ،نظــر  10محقــق داخلــی و  12محقــق خارجــی دریافــت شــد.
در ســطح اول ،از هــر محقــق خواســتهشــده بــود کــه اهمیــت هــر شــاخص بــرای اندازهگیــری یــک
مؤلفــه از اقتصــاد دانــش را بــا شــاخصهای دیگــر در آن مؤلفــه مقایســه و بــا یکــی از نمادهــای «اهمیــت
مســاوی ،متوســط ،زیــاد و خیلــی زیــاد » بیــان کنــد.
در ســطح دوم نیــز ،از محقــق خواســته شــده بــود کــه اهمیــت یــک مؤلفــه بــرای اندازهگیــری عملکــرد
اقتصــاد دانــش را بــا مؤلفههــای دیگــر مقایســه و بــا یکــی از نمادهــای «اهمیــت مســاوی ،متوســط ،زیــاد
و خیلــی زیــاد» بیــان کنــد.
جدول  .3مقیاس اهمیت یک شاخص در مقایسه با شاخص دیگر (ارقام قراردادی)
اهمیت  iبه j
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i , j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

نمره

اهمیت مساوی

1

متوسط

2

زیاد

3

خیلی زیاد

4
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پــس از جمـعآوری اطالعــات ،نظــرات محققــان بــر اســاس جــدول ّ 2
کمــی شــد و از متوســط نظــرات
محققــان بــرای هــر شــاخص و مؤلفــۀ اقتصــاد دانــش یــک ماتریــس ترجیحــات ســاخته شــد و بــا انجــام
عملیــات جبــری بــر روی ایــن ماتریسهــا اهمیــت نســبی هریــک از شــاخصها و مؤلفههــا محاســبه
گردیــد .درنهایــت بــا اســتفاده از روابــط جبــری  1تــا  7شــاخصهای ترکیبــی مؤلفههــا و اقتصــاد دانــش
بــرای ایــران محاســبه شــد.
یافتههــای مربــوط بــه تعییــن اهمیــت هریــک از شــاخصها در هریــک از مؤلفههــای پنجگانــه
طوالنــی اســت و بــه همیــن دلیــل از ارائــه و تحلیــل آنهــا اجتنــاب شــده اســت .یافتههــای مربــوط
بــه تعییــن اهمیــت هریــک از مؤلفههــا در اقتصــاد دانــش در جــدول  4و  5نشــان داده شــده اســت.
طبــق ایــن جدولهــا ،براینــد نظــرات  22محقــق اقتصــاد دانــش حکایــت از آن دارد کــه بــرای انعــکاس
وضعیــت توســعۀ اقتصــاد دانــش در یــک کشــور «صنایــع دانشبنیــان» مهمتــر از «صنایــع دانــش» اســت؛
«جامعــۀ یادگیــری» مهمتــر از «صنایــع دانــش» اســت؛ ایــن مؤلفههــا مهمتــر از «جامعــۀ اطالعاتــی» و
«دولــت دانــش» هســتند؛ جامعــۀ اطالعاتــی نیــز مهمتــر از دولــت دانــش ارزیابــی شــده اســت؛ و فضــای
کس ـبوکار نســبت بــه ایــن پنــج مؤلفــه دارای ضریــب اهمیــت کمتــری اســت.
جدول  .4اهمیت زوجی مؤلفههای اقتصاد دانش نسبت به یکدیگر از نظر محققان
مؤلفههای اقتصاد دانش

صنایع
دانش

صنایع
دانشبنیان

جامعه
یادگیری

جامعه
اطالعاتی

دولت
دانش

فضای
کسبوکار

صنایع دانش

1/0000

0/3333

0/5000

3/8000

4/9000

0/2242

صنایع دانشبنیان

3/0000

1/0000

1/7000

4/4000

5/6000

0/2321

جامعۀ یادگیری

2/0000

0/5882

1/0000

4/0000

4/5000

0/2267

جامعۀ اطالعاتی

0/2632

0/2273

0/2500

1/0000

1/5000

0/5634

دولت دانش

0/2041

0/1786

0/2222

0/6667

1/0000

0/1420

فضای کسبوکار

0/1986

0/2086

0/6722

0/8667

0/5000

1/0000

جمع

6/6659

2/5360

4/3444

14/7334

18

2/3884
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جدول  .5ضریب اهمیت مؤلفههای اقتصاد دانش از نظر متخصصان
مؤلفههای اقتصاد
دانش

صنایع
دانش

صنایع
دانشبنیان

جامعۀ
یادگیری

جامعۀ
اطالعاتی

دولت دانش

فضای
کسبوکار

ضریب
اهمیت

صنایع دانش

0/1446

0/1432

0/1358

0/2740

0/2700

0/1189

0/1956

صنایع دانشبنیان

0/3639

0/3297

0/4529

0/3073

0/3100

0/1342

0/3968

جامعۀ یادگیری

0/2993

0/2327

0/2523

0/2875

0/2471

0/0461

0/2660

جامعۀ اطالعاتی

0/0307

0/0997

0/0681

0/0721

0/0847

0/0721

0/0728

دولت دانش

0/0216

0/0767

0/0605

0/0481

0/0471

0/5871

0/0548

فضای کسبوکار

0/1399

0/1180

0/0304

0/0110

0/0411

0/0416

0/0140

جمع

1

1

1

1

1

1

1

در مرحلــۀ دوم 32 ،شــاخص شناســایی شــد و در ماتریــس اثــرات متقاطــع و بهوســیلۀ نرمافــزار
میــک مــک مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .ایــن نرمافــزار بــرای انجــام محاســبات پیچیــدۀ ماتریــس متقاطــع
طراحــی شــده اســت .ابتــدا متغیرهــا و مؤلفههــای مهــم در حــوزۀ مــورد نظــر شناســایی و ســپس وارد
ماتریســی ماننــد ماتریــس تحلیــل اثــرات میشــود و میــزان ارتبــاط میــان ایــن متغیرهــا بــا حــوزۀ مربوطــه
توســط خبــرگان تشــخیص داده میشــود .متغیرهــای موجــود در ســطرها از متغیرهــای ســتونها اثــر
میپذیرنـ�د .شــکل  2جایــگاه متغیرهــای اثرگــذار و اثرپذیــر را در یــک نمــودار ُ
دوبعــدی نشــان میدهــد.
متغیرهــای اســتراتژیک متغیرهایــی هســتند کــه هــم قابــل دســتکاری و کنتــرل باشــند و هــم بــر پویایــی و
تغییــر سیســتم اثــر بگذارنــد .بــا ایــن توصیــف ،متغیرهایــی را کــه تأثیــر زیــادی دارنــد ولــی قاب ـل کنتــرل
نیســتند ،نمیتــوان متغیــر اســتراتژیک محســوب کــرد .اگــر نمــودار وضعیــت متغیرهــا را بهصــورت یــک
شــبکۀ مختصــات فــرض کنیــم ،متغیرهــای قرارگرفتــه در ناحیــۀ  2چنیــن وضعیتــی دارنــد .برنامهریــزان
بهنــدرت قــادر بــه تغییــر ایــن متغیرهــا هســتند .متغیرهــای قرارگرفتــه در ناحیــۀ  3شــبکۀ مختصــات
اثرگــذاری و اثرپذیــری بســیار کمــی دارنــد و تغییــر اســتراتژیک محســوب نمیشــوند .متغیرهــای ناحیــۀ
 4نیــز بهدلیــل وابســتگی شــدید بــه ســایر متغیرهــا خاصیــت اســتراتژیک ندارنــد و بیشــتر نتیجــۀ ســایر
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متغیرهــا شــمرده میشــوند؛ امــا متغیرهــای ناحیــۀ  1متغیرهــای اســتراتژیک هســتند؛ زیــرا هــم قابلیــت
کنتــرل توســط سیســتم مدیریتــی را دارنــد و هــم بــر سیســتم اثرگــذاری قابــل قبولــی دارنــد .درواقــع
هرچــه از انتهــای ناحیــۀ  3بهســمت انتهــای ناحیــۀ  1شــبکۀ مختصــات نزدیکتــر میشــویم ،بــر میــزان
اهمیــت متغیــر افــزوده میشــود.

شکل  .2جایگاه متغیرهای استراتژیک

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

از آنجــا کــه  32متغیــر کلیــدی شناســایی شــد ،ابعــاد ماتریــس اثــرات متقاطــع  32 × 32بــود کــه در
ســه بخــش مختلــف تنظیــم شــد .درجــۀ پرشــدگی ماتریــس  94/141درصــد اســت کــه نشــان میدهــد
عوامــل انتخابشــده تأثیــر زیــاد و پراکنــدهای بــر همدیگــر داشــتهاند و درواقــع سیســتم وضعیــت
ناپایــداری داشــته اســت .از مجمــوع  241رابطــۀ قابــل ارزیابــی در ایــن ماتریــس 15 ،رابطــه عــدد صفــر
دارنــد کــه بدیــن معناســت عوامــل بــر همدیگــر تأثیــر نگذاشــتهاند یــا از همدیگــر اثــر نپذیرفتهانــد کــه
ایــن تعــداد نزدیــک بــه  6درصــد کل حجــم ماتریــس را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از طــرف دیگــر
ماتریــس براســاس شــاخصهای آمــاری بــا دو بــار چرخــش دادهای از مطلوبیــت و بهینهشــدگی 100
درصــد برخــوردار بــوده کــه حاکــی از روایــی بــاالی پرسـشنامه و پاسـخهای آن اســت .خروجــی نرمافــزار
میــک مــک 14 ،عامــل از عوامــل سـیودوگانۀ شناساییشــده را بهعنــوان عوامــل کلیــدی نهایــی معرفــی
کــرد .ایــن  14عامــل در شــکل  2در ناحیــۀ  1شــبکۀ مختصــات قــرار دارد .ایــن عوامــل بهعنــوان عوامــل
پایــۀ اصلــی در سناریونویســی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .جــدول  6مشــخصات متغیرهــای کلیــدی
شــکلدهندۀ آینــدۀ اقتصــاد دانشبنیــان و رتبهبنــدی آنهــا را نشــان میدهــد.
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جدول .6مشخصات متغیرهای کلیدی شکلدهندۀ اقتصاد دانشبنیان و رتبهبندی آنها
ردیف

مؤلفه

1

صنایع دانشبنیان

2

جامعۀ یادگیری

3

صنایع دانش

4

جامعۀ اطالعاتی

5

دولت دانش

6

فضای کسبوکار

شاخصها

رتبه

سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی

1

تعداد مارکها و برندهای تجاری ثبتشده

2

سهم صادرات محصوالت فناوری اطالعات از کل صادرات کاال و خدمات

3

هزینههای لیسانسی و رویالتی

4

نرخ باسوادی افراد بزرگسال

5

متوسط مهرومومهای تحصیالت عالی

6

تعداد مقاالت علمی و فنی

7

تعداد اختراعات

8

تعداد سرورهای اینترنت امن

9

تعداد مشترکین اینترنت پهن باند

10

مالکیت فکری و حکمرانی مبتنی بر قاعده

11

شفافیت و مسئولیتپذیری و فساد در بخش عمومی

12

ثبت مالکیت

13

تجارت برونمرزی و اجرای قراردادها

14

5ـ .4چشماندازها و سناریوها

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

در مرحلــۀ ســوم ،ســناریوها بــا اســتفاده از عوامــل پایــۀ اصلــی و نرمافــزار ســناریو ویــزارد تدیــون شــد.
ی شــده اســت .پــس از انتخــاب
نرمافــزار نامبــرده بــرای انجــام محاســبات پیچیــدۀ سناریونویســی طراح ـ 
عوامــل کلیــدی ،هریــک از عوامــل بــه وضعیتهــای مختلــف طبقهبنــدی میشــود و ایــن وضعیتهــا
بــرای تمــام عوامــل کلیــدی بهصــورت ماتریســی در اختیــار متخصصــان توســعه قــرار میگیــرد .در ایــن
پرس ـشنامه ،وضعیتهــا میتواننــد تأثیرگــذاری منفــی را نیــز نشــان دهنــد و اعــداد پرس ـشنامه از  3تــا
 -3متغیــر اســت .ســؤال محــوری پرسـشنامه ایــن اســت« :اگــر وضعیــت  A1از عامــل کلیــدی  Aدر آینــده
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اقتصــاد دانشبنیــان اتفــاق بیفتــد ،چــه تأثیــری در وقــوع یــا عــدم وقــوع وضعیــت  B2از عامــل کلیــدی
 Bخواهــد داشــت؟».
جــواب ایــن پرســش بهصــورت طیفــی از اعــداد  3تــا  -3بیــان و درنهایــت در نرمافــزار مذکــور تحلیــل
شــده اســت .تکنیــک تحلیلــی ایــن نرمافــزار بــه  CIBمعــروف اســت و هــدف آن بهینهســازی ســناریوها
و قابــلاطمینــان کــردن آنهاســت .در جــدول  7عوامــل کلیــدی مؤثــر و وضعیــت زیرمجموعــۀ هــر عامــل
شــرح داده شــده اســت.
جدول .7وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر فرایند توسعۀ اقتصاد دانشبنیان
عوامل کلیدی مؤثر بر
توسعۀ اقتصاد دانشبنیان

صنایع دانشبنیان

جامعۀ یادگیری

صنایع دانش

جامعۀ اطالعاتی

دولت دانش

فضای کسبوکار

وضعیت

زیرمجموعۀ هر عامل

A1

سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی

A2

تعداد مارکها و برندهای تجاری ثبتشده

A3

سهم صادرات محصوالت فناوری اطالعات از کل صادرات کاال و خدمات

A4

هزینههای لیسانسی و رویالتی

B1

نرخ باسوادی افراد بزرگسال

B2

متوسط مهرومومهای تحصیالت عالی

C1

تعداد مقاالت علمی و فنی

C2

تعداد اختراعات

D1

تعداد سرورهای اینترنت امن

D2

تعداد مشترکین اینترنت پهن باند

E1

مالکیت فکری و حکمرانی مبتنی بر قاعده

E2

شفافیت و مسئولیتپذیری و فساد در بخش عمومی

F1

ثبت مالکیت

F2

تجارت برونمرزی و اجرای قراردادها
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گــودت )2008( 26معتقــد اســت در ترســیم چشــمانداز و ســناریوها ،ســه ســطح آیندههــای ممکــن،
آیندههــای باورکردنــی و آیندههــای محتمــل مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.
آیندههــای ممکــن :شــامل تمــام وضعیتهــای ممکــن اســت کــه در آینــده محقــق میشــود .ایــن طیــف
ً
از آیندههــا مجموعـهای از تصاویــری هســتند کــه انســان بـرای آینــدهاش درنظــر دارد و عمدتــا تخیلــی و حاصــل
تصویرپــردازی ذهــن بشــر اســت .ایــن آیندههــا فراتــر از دانــش و علــم بشــری امــروز اســت.
آیندههــای باورکردنــی :شــامل مــواردی اســت کــه براســاس دانــش فعلــی بشــر ،امــکان ظهــور آنهــا در
آینــده وجــود دارد و برخــاف آیندههــای ممکــن کــه متناقــض بــا اصــول و دانــش فعلــی بشــر اســت ،ایــن
آیندههــا منطبــق بــر ایــن اصــول اســت .آیندههــای باورکردنــی زیرمجموع ـهای از آیندههــای ممکــن اســت.
ً
آیندههــای محتمــل :بــه آیندههایــی اشــاره دارد کــه احتمــاال تحقــق مییابــد .ایــن آیندههــا
زیرمجموعههایــی از آیندههــای باورکردنــی اســت .در سناریونویســی بــرای آینــده ،ترکیبــی از آیندههــای
ممکــن ،محتمــل و باورکردنــی بهعنــوان آینــدۀ مطلــوب ترســیم میشــود و بــرای رســیدن بــه آن آینــده،
ســناریوهای مختلفــی ازجملــه ســناریوهای متناقــض ،متناســب ،متفــاوت و متشــابه تدویــن میشــود.
ـشروی اقتصــاد دانشبنیــان در
بــا توجــه بـ ًـه مباحــث گذشــته و براســاس وضعیتهــای احتمالــی آینــدۀ پیـ ِ
ایــران ،مجموعــا  59وضعیــت مختلــف بــرای  14عامــل کلیــدی طراحــی شــد کــه طیفــی از شــرایط مطلــوب تــا
نامطلــوب را شــامل میشــد .تعــداد وضعیتهــای هــر عامــل متناســب بــا میــزان پیچیدگــی شــرایط دانشــگاه،
بیــن  3تــا  5حالــت متغیــر بــوده اســت.
بــا طراحــی وضعیتهــا و تهیــۀ ماتریــس متقاطــع  59 × 59؛ پرس ـشنامۀ مفصلــی بــا راهنمــای کار تهیــه
شــد و در اختیــار متخصصــان قــرار گرفــت .همانطــور کــه در بخــش روششناســی بهتفصیــل بیــان شــد،
متخصصــان بــا طــرح ایــن ســؤال کــه «اگــر هریــک از وضعیتهــای پنجاهونهگانــه در دانشــگاه کارآفریــن
اتفــاق بیفتــد ،چــه تأثیــری بــر وقــوع یــا عــدم وقــوع ســایر وضعیتهــا خواهــد داشــت؟» بــه تکمیل پرسـشنامه
براســاس ســه ویژگــی توانمندســاز ،بیتأثیــر و محدودیتســاز اقــدام کــرده ،بــا درج ارقامــی بیــن  3و  -3میــزان
اثرگــذاری هرکــدام از وضعیتهــا را بــر سیســتم مشــخص کردنــد .بــا جمـعآوری دادههــا که توســط متخصصان
توســعه و برنامهریــزی در دانشــگاهها صــورت گرفــت ،امــکان اســتفاده از نرمافــزار ســناریو ویــزارد فراهــم شــد.
ولفگانــگ ویمــر 27در دانشــگاه اشــتوتگارت 28ایــن نرمافــزار را در ســال 2008م طراحــی کــرده اســت.
بــرای بهدســت آوردن ســناریوها ،کمــک ارزشــمند ایــن نرمافــزار ضــروری و حیاتــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
26. Godet
27. Wolfgang Wimmer
28. University of Stuttgart
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هــدف تهیــۀ ســناریوهای ممکــن از ترکیــب  59وضعیــت بــرای  14عامــل اســت ،احتمــال م ـیرود حداقــل
 344.000.000ســناریوی ترکیبــی از بیــن آنهــا اســتخراج شــود که شــامل همۀ احتمــاالت ممکــن در آیند هی
پیــشروی اقتصــاد دانشبنیــان اســت .البتــه ایــن نتایــج بههیچوجــه امــکان تحلیــل ،سیاســتگذاری و
ِ
ً
برنامهریــزی ندارنــد و صرفــا اســتفادۀ آمــاری دارنــد .نرمافــزار ســناریو ویــزارد بــا محاســبات پیچیــده و بســیار
ســنگین امــکان اســتخراج ســناریوهایی بــا احتمــال قــوی ،ســناریوهایی بــا احتمــال ضعیــف و ســناریوهایی بــا
احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال را بــرای محقــق فراهــم مـیآورد .بــا توجــه بــه وســعت ماتریــس و ابعــاد آن بـه
انــدازۀ  ،59 × 59پردازنــده بــه قــدرت  MHZ 53/2بــه مــدت  84ســاعت 344.000.000 ،ســناریوی ترکیبــی را
براســاس دادههــای پرس ـشنامه تحلیــل کــرد و تعــداد ســناریوهای زیــر را گــزارش داد:
سناریوهای قوی یا محتمل 5 :سناریو؛
سناریوهایی با سازگاری باال (سناریوهای باورکردنی) 19 :سناریو؛
سناریوهای ضعیف (سناریوهای ممکن) 291 :سناریو.
ماهیــت ایــن نرمافــزار بــه کاهــش ابعــاد احتمالــی وقــوع ســناریوها از میــان میلیونهــا ســناریو بــه چنــد
ســناریوی محــدود بــا احتمــال وقــوع باالســت .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه  5ســناریو بــا امتیــاز بســیار بــاال
پیــشروی اقتصــاد دانشبنیــان در ایــران متصــور اســت کــه از میــان
و احتمــال وقــوع بیشــتر در شــرایط
ِ
آنهــا ،دو ســناریو شــرایط امیدوارکننــده و مطلــوب ،یــک ســناریو شــرایط بینابیــن و دو ســناریوی دیگــر
شــرایط بحرانــی اقتصــاد دانشبنیــان را نشــان میدهنــد .همچنیــن نرمافــزار  291ســناریو بــا احتمــال
ک طــرف اعتمــاد بــه ســناریوی ضعیــف منطقــی باشــد
ضعیــف را نشــان میدهــد کــه بهنظــر میرســد از ی ـ 
ً
و از طــرف دیگــر پرداختــن بــه  291ســناریو و سیاسـتگذاری و برنامهریــزی بــرای آنهــا ،تقریبــا غیرعملــی
و غیرمنطقــی اســت؛ آنچــه منطقــی بهنظــر میرســد و مابیــن ســناریوهای ضعیــف اســت .براســاس ایــن
ویژگــی ،افزایــش دامنــۀ ســناریوهای قــوی ممکــن میشــود و بنابرایــن بــا یــک واحــد افزایــش کــه واحــد
اســتاندارد افزایــش ایــن دامنــه براســاس نرمافــزار اســت ،تعــداد  19ســناریوی معقــول و منطقــی بــرای
برنامهریــزی و سیاسـتگذاری در اختیــار محقــق قــرار میگیــرد .در ادامــه بهتفصیــل درخصــوص هریــک از
ســناریوها و ویژگیهــا و شــرایط آنهــا بحــث شــده اســت.
5ـ .5سناریوهای منتخب و محتمل در آیندۀ اقتصاد دانشبنیان
تحلیــل دادههــای مربــوط بــه وضعیتهــای مختلــف اقتصــاد دانشبنیــان بــا نرمافــزار پیشــرفته
و جدیــد ســناریو ویــزارد ،احتمــال وقــوع  19ســناریو را بیــش از ســایر ســناریوها دانســته و احتمــال
وقــوع ســایر ســناریوها را در حــد بســیار ناچیــز و ضعیــف ارزیابــی کــرده اســت .ایــن ســناریوها
از همکنشــی بیــن وضعیتهــای هریــک از عوامــل در ارتبــاط بــا وضعیتهــای دیگــر عوامــل
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اســتخراج میشــوند .اینکــه اتفــاق افتــادن یــک وضعیــت بــر احتمــال اتفــاق افتــادن یــا تقویــت و
توانمندســازی دیگــر وضعیتهــا و یــا حتــی محــدود کــردن آنهــا چــه تأثیــری دارد ،پایــۀ اصلــی
شــکلگیری سناریوهاســت کــه مســتلزم لحــاظ همزمــان عوامــل و وضعیتهــای بســیار پیچیــدهای
اســت کــه تــوان تحلیــل آن از ذهــن و توانمنــدی بشــر خــارج بــوده و فقــط پردازندههــای هوشــمند
قــادر بــه تحلیــل همزمــان آنهــا هســتند .بررســی اولیــۀ ســناریوهای نوزدهگانــه حاکــی از ســیطرۀ
نســبی تعــداد وضعیتهــای نامطلــوب بــر وضعیتهــای مطلــوب اســت .غیــر از چنــد ســناریوی
محــدود کــه ویژگیهــای مطلــوب و رو بــه پیشــرفت دارنــد ،بقیــۀ ســناریوها آینــدۀ مطلــوب و در
شــأن اقتصــاد بــا مأموریتهــای مهــم بهســمت چشــمانداز را در ذهــن متبــادر نمیکننــد .آنچــه
اهمیــت دارد ایــن اســت کــه اقتصــاد دانشبنیــان در ایــران بــرای رســیدن بــه اهــداف چش ـمانداز
پیــشرو بــا چالشهــای بســیار مهمــی روبــهرو خواهــد
و تحقــق مأموریتهــای خــود در آینــدۀ
ِ
بــود کــه توجــه بــهاحتمــال وقــوع و آمادگــی بــرای آنهــا الزم اســت .ایــن رویکــرد بــه آینــده خطــر
انحــراف از مســیر درســت را کاهــش خواهــد داد .بهمنظــور تحلیــل وضعیتهــای احتمالــی در
اقتصــاد دانشبنیــان بــه تحلیــل هریــک از ســناریوهای محتمــل اقتصــاد دانشبنیــان پرداختــه
میشــود.
جــدول  8کــه بــه ماتریــس صفحــۀ ســناریو معــروف اســت ،وضعیتهــای ممکــن را بهوضــوح
و بهتفکیــک ســناریو و عامــل کلیــدی نشــان میدهــد .بهمنظــور تســهیل درک شــرایط صفحــۀ
ســناریو و وزن شــرایط مطلــوب و نامطلــوب ،ایــن صفحــه بــر اســاس وضعیتهــای عوامــل
کلیــدی ،بــه  5وضعیــت تقســیم شــد .بــرای درک وضعیتهــا برمبنــای امتیــازی کــه بــه هریــک از
وضعیتهــا بیــن  5تــا  -5داده شــده اســت ،نســبت بــه جایگزینــی اعــداد بهجــای وضعیتهــا
اقــدام شــد تــا زمینــۀ درک ّ
کمــی از صفحــۀ ســناریوها نیــز فراهــم شــود .درک کیفــی از صفحــۀ
ســناریوها ،از طریــق جایگزینــی وضعیتهــا بــا طیفــی از عناویــن مطلوبیــت تــا بحــران نیــز
فراهــم شــد کــه میتوانــد وضعیــت و جایــگاه اقتصــاد دانشبنیــان را بهتفکیــک ســناریو و هــر
عامــل کلیــدی بهطــور روشــن و شــفاف نشــان دهــد .بــه عبــارت دیگــر ،ســه نشــانگر بهجــای
توصیــف وضعیتهــا در صفحــۀ ســناریو درج گردیــد .ابتــدا بــا رنــگ ،ســپس بــا اعــداد و درنهایــت
بــا نمایانگرهــای کلمــهای ،وضعیتهــای کلــی نشــان داده شــد .متأســفانه وضعیتهــای
بحرانــی یــا در آســتانۀ بحــران بخــش عمــدهای از صفحــۀ ســناریوها را بــه خــود اختصــاص دادنــد
و وضعیتهــای مطلــوب تنهــا بخــش اندکــی از صفحــه را شــامل میشــوند .در ایــن صفحــه،
مطلوبیــت بــا نمــاد  ،aرونــد مطلــوب بــا نمــاد  ،bایســتا بــا نمــاد  ،cبحــران بــا نمــاد  dو آســتانۀ
بحــران بــا نمــاد  eمشــخص میشــود.
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جدول  .8وضعیتهای هریک از عوامل بهتفکیک هر سناریو بر اساس طیف پنجگانۀ مطلوبیت تا بحران
F2

F1

E2

E1

D2

D1

C2

C1

B2

B1

A4

A3

A2

A1

b

b

b

b

b

b

b

b

a

a

b

b

b

a

Sen1

a

b

b

b

b

b

b

b

a

a

b

b

b

a

Sen2

e

c

d

e

e

e

d

e

d

d

d

d

d

c

Sen3

e

d

d

e

e

e

d

d

d

d

d

d

d

d

Sen4

e

d

d

e

e

e

d

e

d

d

d

d

d

d

Sen5

e

d

d

e

e

d

d

e

e

d

d

d

d

a

Sen6

e

c

b

e

e

e

d

e

e

d

d

d

d

a

Sen7

e

c

d

e

e

d

d

e

d

d

d

d

d

a

Sen8

e

d

d

e

e

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Sen9

e

c

b

e

e

d

d

d

e

d

d

d

d

a

Sen10

e

c

b

e

e

d

d

d

c

d

d

d

c

a

Sen11

e

c

b

e

e

d

d

e

c

c

c

d

c

a

Sen12

e

c

b

e

e

d

d

e

c

d

c

d

c

a

Sen13

e

c

b

e

e

d

d

e

c

d

c

d

c

c

Sen14

e

c

b

e

e

d

d

d

c

c

c

d

c

a

Sen15

e

c

b

e

e

d

d

d

c

d

c

d

c

a

Sen16

e

c

b

e

e

d

d

d

c

d

c

d

c

a

Sen17

e

c

b

c

e

c

d

e

c

c

c

d

c

a

Sen18

e

c

b

d

e

d

d

e

c

d

d

d

c

c

Sen19

از مجمــوع  266وضعیــت حاکــم بــر صفحــۀ ســناریو براســاس تعــداد 102 ،وضعیــت بحرانــی معــادل
 38/4درصــد 67 ،وضعیــت در آســتانۀ بحــران معــادل  25/2درصــد 46 ،وضعیــت در حالــت ایســتا و
بالتکلیفــی معــادل  17/3درصــد 31 ،وضعیــت دارای رونــد مطلــوب معــادل  11/6درصــد و فرصتهــای
ً
کامــا مطلــوب بــا  20وضعیــت تنهــا  7/5درصــد از کل صفحــۀ ســناریوها را بــه خــود اختصــاص داده
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اســت .بــا احتســاب جمــع وضعیتهــای بحرانــی و در آســتانۀ بحــران 36/6 ،درصــد از کل وضعیتهــا
شــرایط نامطلــوب را گــزارش میدهنــد .درمقابــل شــرایط مطلــوب و بســیار مطلــوب ،تنهــا  19/1درصــد
از وضعیتهــا را شــامل میشــوند.
بــا ایــن وضعیــت ،بهنظــر میرســد الزمــۀ رســیدن بــه اهــداف اقتصــاد دانشبنیــان توســعه و
ســرمایهگذاری در بخــش صــادرات فنــاوری پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی اســت .صفحــۀ ســناریوها
حاکــی از برتــری احتمــاالت شــرایط بحرانــی بــر شــرایط مطلــوب بــوده و دقــت در اجــرای برنامههــای
پنجســاله در راســتای آن از ملزومــات اصلــی یافتــن راه درســت توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان اســت.
ســناریوهای اول و دوم تنهــا ســناریوهایی هســتند کــه موقعیتهــای مطلــوب را بــرای اقتصــاد
دانشبنیــان نشــان میدهنــد .ســناریوی اول  71/4درصــد مطلوبیــت کامــل و ســناریوی دوم  74/3درصــد
از مطلوبیــت کامــل تعریفشــده را بــه خــود اختصــاص داد ه اســت .ایــن درحالــی اســت کــه درصــورت
تحقــق ایــن ســناریوها بهطــور کامــل ،هنــوز فاصلــۀ زیــادی بــا اهــداف اصلــی چش ـمانداز وجــود دارد و
مطلوبیــت  100درصــد فراهــم نشــده اســت .زمانــی میتــوان گفــت بــه اهــداف کامــل ســند چش ـمانداز
در اقتصــاد دانشبنیــان نائــلآمدهایــم کــه تمــام وضعیتهــای تعریفشــده بــه مطلوبیــت کامــل برســند.
ســناریوهای هجدهــم بعــد از ســناریوهای اول و دوم ،تنهــا ســناریویی اســت کــه بــا فاصلــه بســیار زیــاد از
آن دو ،دارای برخــی وضعیتهــای مثبــت اســت و توانســته وضعیــت رو بــه مثبــت خیلــی ضعیــف را نشــان
دهــد کــه مقــدار آن  0/14درصــد اســت .درمقابــل ،تعــداد بســیار زیــاد ســناریوهای نامطلــوب و روندهــای
پیــشروی برنامهریــزان قــرار داده اســت.
بحرانــی نگرانیهــای فزاینــدهای را
ِ
تعــداد  10ســناریو ،روندهــای نامطلــوب را در اقتصــاد دانشبنیــان بهســمت فاصلــه گرفتــن تدریجــی
از اهــداف اقتصــاد دانشبنیــان نشــان میدهنــد .ســه ســناریو وضعیــت اقتصــاد دانشبنیــان را در
آســتانۀ بحــران و  3ســناریو شــرایط اقتصــاد دانشبنیــان را بحرانــی نشــان میدهــد .نکتــۀ مهــم ایــن
اســت کــه نســبت وضعیتهــای بحرانــی بســیار بیشــتر از وضعیتهــای مطلــوب و درصــد بحرانــی آنهــا
بیــش از  91درصــد اســت کــه بیــان میکنــد احتمــال دارد شــرایطی در اقتصــاد دانشبنیــان پیــش بیایــد
کــه  91درصــد از بدتریــن وضعیــت ممکــن یــا بحــران کامــل صــادق باشــد .ســایر وضعیتهــای بحرانــی
نیــز درصدهایــی نزدیــک بــه آن ،یعنــی  85و  88درصــد ،را دارنــد.
5ـ5ـ .1سناریوی اول :قویترین سناریو
پیــشروی اقتصــاد دانشبنیــان درجهــت تحقــق
ایــن ســناریو مهمتریــن و محتملتریــن ســناریوی
ِ
اهــداف توســعه اســت و اگرچــه شــامل تمــام اهــداف و آرمانهــای مطلــوب آن نیســت ،حاکــی از وجــود
روندهــای مثبــت درجهــت تحقــق آنهاســت .ایــن ســناریو فقــط درخصــوص ســهم صــادرات فنــاوری
پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی ،متوســط ســالهای تحصیــات عالــی ،شــفافیت و مســئولیتپذیری
و فســاد در بخــش عمومــی و درصــد باســوادی افــراد بزرگســال ،دارای مطلوبیــت کامــل متناســب بــا
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اهــداف توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان اســت.
در ســایر عوامــل اگرچــه مطلوبیــت نســبی بــر روندهــا حاکــم اســت ،برآورنــدۀ تمام اهــداف توســعۀ اقتصاد
دانشبنیــان نیســت و بــرای رســیدن بــه آن ،بایــد برنامهریزیهــای جدیــد و آسیبشناســی جــدی از روندهــا
ً
صــورت گیــرد .از میــان  14عامــل کلیــدی محــوری اقتصــاد دانشبنیــان ،فقــط  4عامــل در وضعیــت کامــا
مطلــوب و  10عامــل دیگــر در وضعیــت و رونــد مطلــوب هســتند .ایــن ســناریو در میــان ســناریوهای قــوی
بهتریــن ســناریوی محتمــل بــرای اقتصــاد دانشبنیــان نیســت؛ بلکــه ســناریوی دوم بهدلیــل رشــد تجــارت
برونمــرزی و اجــرای قراردادهــا ،بهتریــن ســناریوی محتمــل بــرای اقتصــاد دانشبنیــان اســت .ایــن ســناریو
فقــط بهدلیــل احتمــال وقــوع آن بیشــتر از بقیــۀ ســناریوها ،بهعنــوان قویتریــن ســناریوی محتمــل اقتصــاد
ی کــه روندهــای کلــی حاکــی از شــکلگیری ســناریوی اول در
دانشبنیــان شــکلگرفتــه اســت .درصورت ـ 
اقتصــاد دانشبنیــان باشــد ،بهنظــر میرســد بایــد نســبت بــه آسیبشناســی محیــط ســناریو و اصــاح
جهتگیریهــای کالن بــا هــدف کســب مطلوبیــت بیشــتر درجهــت تحقــق ســریعتر اهــداف توســعۀ
اقتصــاد دانشبنیــان اقــدام کــرد .روندهــای حاکــم بــر ایــن ســناریو حاکــی از وجــود جامعــۀ رو بــه رشــد و
توســعه ،بهبــود شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی و ارتقــای کارایــی اقتصــاد دانشبنیــان اســت کــه اســتفادۀ
نســبی از ظرفیتهــای اقتصــاد دانشبنیــان صــورت گرفتــه و چــرخ توســعه بهصــورت مــداوم در حرکــت
اســت.
5ـ5ـ .2سناریوی دوم :بهترین سناریوی محتمل
ً
ایــن ســناریو بیشــترین حالــت کامــا مطلــوب را نســبت بــه ســایر ســناریوها دارد و در مقایســه بــا ســناریوی
اول ،فقــط در وضعیــت تجــارت فرامــرزی و اجــرای قراردادهــا ،برتریهــای محسوســی دارد .در ایــن
ســناریو ،غیــر از ویژگیهــای ســناریوی اول درخصــوص  13عامــل کلیــدی ،عامــل کلیــدی تجــارت
فرامــرزی و اجــرای قراردادهــا بــه مرحلــۀ مطلوبیــت کامــل رســیده و شــبکههای آن ایجــاد شــده اســت.
البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مطلوبیــت و میــزان آن ،مفهومــی نســبی و مقطعــی اســت و
شــرط تــداوم مطلوبیــت در یــک عامــل ،منــوط بــه حرکــت براســاس تحــوالت روز جهانــی و اســتفاده از
فناوریهــای مــدرن اســت .درحــال حاضــر ،آنچــه بــرای اقتصــاد دانشبنیــان مطلوبیــت محســوب
میشــود ،اهــداف توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان اســت .چنانچــه اقتصــاد دانشبنیــان بتوانــد تــا افــق
ت یابــد و مأموریتهــای خــود را بــه مطلوبتریــن شــکل انجــام
چش ـمانداز بــه اهــداف تعریفشــده دس ـ 
دهــد ،دارای وضعیــت مطلوبیــت کامــل اســت کــه متأســفانه هیچکــدام از ســناریوها وقــوع مطلوبیــت
کامــل را بــرای صحنــۀ پیــشروی اقتصــاد دانشبنیــان نشــان نمیدهنــد .ضعفهــا و ّ
قوتهــای ایــن
ِ
ً
ســناریو هماننــد ســناریوی اول و جهتگیریهــای کالن نیــز هماننــد آن بــوده و ســناریوی دوم صرفــا
در بخشهــای تجــارت برونمــرزی و اجــرای قراردادهــا بــه مرحلــۀ مطلــوب رســیده اســت .ایــن ســناریو
از بیــن تمــام ســناریوهای باورکردنــی و محتمــل ،مطلوبتریــن ســناریوی توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان
اســت؛ ولــی ایدئالتریــن حالــت نیســت.
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5ـ5ـ .3سناریوی سوم :محتملترین حالت نامطلوب
ً
چارچــوب بــارز ایــن ســناریو در میــان  3ســناریوی نامطلــوب اســت .در ایــن ســناریو 7 ،شــرط کامــا
بحرانــی و بســیار نامطلــوب 2 ،وضعیــت ناپایــدار بالتکلیفــی و  5وضعیــت در آســتانۀ بحــران اســت .مجمــوع
ایــن شــرایط را بایــد شــرایط نامطلــوب ،رکــود و بــروز تدریجــی بحرانهــای اقتصــادی و اجتماعــی نامیــد.
ایــن ســناریو بیشــتر متأثــر از وضعیــت صنایــع دانشبنیــان اســت.
5ـ5ـ .4سناریوهای چهارم و پنجم :بدترین حالتهای محتمل

ســناریوهای چهــارم و پنجــم بهترتیــب در  9و  10مــورد از عوامــل کلیــدی در شــرایط بحرانــی کامــل هســتند
و در آنهــا سیســتم هیــچ عالئــم مثبتــی از تحــرک و پویایــی نشــان نمیدهــد .البتــه وقــوع چنیــن احتمــال
نامطلــوب ،هــم ازنظــر منطقــی ضعیــف اســت و هــم ازنظــر ارزش محاســباتی .درعیــن حــال خروجــی
تحلیــل دادههــا نهتنهــا احتمــال وقــوع چنیــن پدیــدهای در اقتصــاد دانشبنیــان را دور از ذهــن ندانســته،
بلکــه نســبت بــه ســایر ســناریوهای نوزدهگانــۀ باورکردنــی ،از احتمــال بیشــتری برخــوردار اســت .در ایــن
ســناریوها ،وضعیتهــای عوامــل مشــابه ســناریوی ســوم اســت ،جــز موضــوع ســهم صــادرات فنــاوری
پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی کــه در ســناریوی ســوم ،ضعیــف اســت و در ســناریوهای چهــارم و پنجــم
نامطلــوب ،ضدتوســعه و ناکارآمــد اســت و موضــوع ثبــت مالکیــت کــه در ســناریوی ســوم حالــت ایســتا دارد
و در ســناریوهای چهــارم و پنجــم حالــت بحــران دارد.

 .6نتیجهگیری
در پاســخ بــه ســؤال اول کــه «پیشــرانهای کلیــدی اقتصــاد دانشبنیــان کدمانــد؟» نتایــج تحلیــل
سلســلهمراتبی نشــان داد «صنایــع دانشبنیــان» مهمتــر از «صنایــع دانــش» اســت؛ «جامعــۀ یادگیــری»
مهمتــر از «صنایــع دانــش» اســت و ایــن مؤلفههــا مهمتــر از «جامعــۀ اطالعاتــی» و «دولــت دانــش» هســتند؛
جامعــۀ اطالعاتــی نیــز مهمتــر از دولــت دانــش ارزیابــیشــده اســت« .فضــای کســبوکار» هــم ضریــب
اهمیــت کمتــری از ایــن پنــج مؤلفــه دارد .نتایــج ماتریــس اثــرات متقاطــع حاکــی از آن اســت کــه در بیــن
مؤلفههــای صنایــع دانشبنیــان ،ســهم صــادرات فنــاوری پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی ،تعــداد مارکهــا و
برندهــای تجــاری ثبتشــده ،ســهم صــادرات محصــوالت فنــاوری اطالعــات از کل صــادرات کاال و خدمــات
و هزینههــای لیسانســی و رویالتــی رتبــۀ  1تــا  4را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در بیــن شــاخصهای
جامعــۀ یادگیــری ،متوســط ســالهای تحصیــات عالــی و درصــد باســوادی افــراد بزرگســال رتبــۀ  5و 6
را بهدســت آوردنــد .در بیــن شــاخصهای ســاختهای ترکیبــی صنایــع دانــش ،جامعــۀ اطالعاتــی ،دولــت
دانــش و فضــای کس ـبوکار تعــداد مقــاالت علمــی و فنــی ،تعــداد اختراعــات ،تعــداد مشــترکین اینترنــت
پهــن بانــد ،تعــداد ســرورهای اینترنــت امــن ،مالکیــت فکــری و حکمرانــی مبتنــی بــر قاعــده ،شــفافیت و
مســئولیتپذیری و فســاد در بخــش عمومــی ،ثبــت مالکیــت و تجــارت برونمــرزی و اجــرای قراردادهــا
بهترتیــب رتبــۀ  7تــا  14را دارنــد.
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ـشروی اقتصــاد دانشبنیــان کدمانــد؟» نتایــج تحقیــق
در پاســخ بــه ســؤال دوم کــه «ســناریوهای پیـ ِ
حاکــی از آن اســت کــه  19ســناریوی باورکردنــی بــا ترکیبهــای متفاوتــی از وضعیتهــا ،احتمــال وقــوع در
اقتصــاد دانشبنیــان را دارنــد و احتمــال وقــوع رویدادهــای مثبــت بیشــتر از دیگــر سناریوهاســت .بااینکــه
تعــداد کمتــری از ایــن ســناریوها مطلــوب هســتند و بخــش عمــدهای از دیگــر ســناریوهای نوزدهگانــه
حالتهــای نامطلــوب را نشــان میدهنــد ،احتمــال تحقــق شــرایط بحرانــی در اقتصــاد دانشبنیــان
بهمراتــب پایینتــر از احتمــال تحقــق شــرایط مطلــوب اســت .نکتــۀ بســیار مهــم در نتایــج ،فاصلــۀ نســبی
میــزان مطلوبیــت در بهتریــن ســناریو بــا اهــداف نهایــی توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان اســت .بــا ایــن فــرض
کــه از میــان ســناریوهای نوزدهگانــه بهتریــن ســناریو ـ کــه ســناریوی شــمارۀ  2اســت ـ اتفــاق بیفتــد،
هنــوز هــم کشــور ایــران در اقتصــاد دانشبنیــان موفــق بــه پوشــش کامــل مأموریتهــا در توســعه نیســت و
در برخــی بخشهــا ،بهخصــوص تعــداد مارکهــا و برندهــای تجــاری ثبتشــده ،درصــد باســوادی افــراد
بزرگســال ،تعــداد مشــترکین اینترنــت پهــن بانــد و تعــداد اختراعــات ،فاصلــۀ محسوســی بــا راهبردهــای
توســعه وجــود دارد .در خوشبینانهتریــن حالــت 5 ،عامــل از  14عامــل مؤثــر بــر رونــد توســعۀ اقتصــاد
دانشبنیــان از وضعیــت ایدئــال برخــوردار خواهــد بــود و  9عامــل هنــوز در وضعیــت روندهــای مطلــوب
بــوده و بــه نقطــۀ ایدئــال نخواهــد رســید .از طــرف دیگــر ،بــا ایــن فــرض کــه بدتریــن حالــت ممکــن ،یعنــی
ســناریوی  9اتفــاق بیفتــد 11 ،وضعیــت بحــران کامــل و  3وضعیــت در آســتانۀ بحرانــی تعریــف شــده کــه
حاکــی از شــدت نامطلوبــی ســناریوهای بحرانــی اســت .نکتــۀ مهــم دیگــر ترکیــب وضعیتهــا در هــر
ســناریو اســت .بــا اطمینــان میتــوان گفــت کــه وضعیتهــای عوامــل کلیــدی بهطــور منطقــی وابســتگی
شــدیدی را بــه هــم نشــان میدهنــد؛ بهطــوریکــه در تمــام ســناریوها ،وجــود وضعیــت تأثیرگــذار بــر
وضعیــت ســایر عوامــل نزدیــک بــه آن نیــز اثــر گذاشــته و در هیچکــدام از ســناریوها ،عــدم ســنخیت ترکیــب
وضعیتهــا مشــاهده نمیشــود .تحلیــل شــرایط حاضــر اقتصــاد دانشبنیــان در ایــران نشــان میدهــد
فاصلــۀ کنونــی اقتصــاد دانشبنیــان بــا اهــداف و آرمانهــای توســعه و اهــداف ســند چش ـمانداز بســیار
زیــاد اســت و راه دراز و پرفرازونشــیبی بــرای تحقــق آن فــراروی ایــران در اقتصــاد دانشبنیــان اســت .اگــر
صحنــۀ برنامهریــزی را در قالــب طیفــی از شــرایط بحرانــی تــا مطلوبیــت کامــل فــرض کنیــم و شــرایط
بحرانــی را دوری کامــل از اهــداف توســعه و مطلوبیــت را نزدیکــی کامــل بــا اهــداف توســعه بدانیــم،
بایــد گفــت اقتصــاد دانشبنیــان درحــال حاضــر شــرایط خوبــی نــدارد و فاصلــۀ چندانــی از نقطــه مبــدأ
بهســمت اهــداف توســعه نگرفتــه اســت .در برخــی وضعیتهــا نیــز شــرایط بحرانــی یــا نامطلــوب حاکــم
اســت .اگرچــه روندهــا حاکــی از توســعۀ تدریجــی و رو بــهجلــوی اقتصــاد دانشبنیــان در ایــران اســت،
ُ
ایــن روندهــا بهانــدازهای بطئــی و کنــد اســت کــه در مقایســه بــا اهــداف توســعه و فاصلــۀ زمانــی  8ســال
تــا تحقــق آنهــا ،بســیار ناچیــز بــوده و بهنظــر میرســد تغییــر و تحــول گســتردهای بــرای معمــاری آینــده
طلــب میکنــد.
درمجمــوع بایــد گفــت نتیجــۀ اصلــی ایــن تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه  14عامــل کلیــدی بازیگــران
اصلــی و مؤثــر بــر فراینــد توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان هســتند کــه وضعیــت فعلــی ایــن عوامــل چنــدان
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ـشروی اقتصــاد دانشبنیــان در ایــران نیــز اگرچــه امیدهــای
مناســب نیســت و ســناریوهای احتمالــی پیـ ِ
فراوانــی بــه وقــوع شــرایط مطلــوب در ایــران را نشــان میدهــد ،از طــرف دیگــر وقــوع شــرایط بحرانــی را
دور از انتظــار نمیدانــد .براســاس نتایــج حاصلــه و نقــش مهــم صنایــع دانشبنیــان در اهــداف توســعه،
در ایــن پژوهــش عالوهبــر تأکیــد بــر نقــش کمیتــۀ اقتصــاد دانشبنیــان کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســامی ،تشــکیل کمیتــۀ راهبــری توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان متشــکل از مدیــران برجســته،
نخبــگان و دانشــگاهیان ازجملــه پیشــنهادها در زمینــۀ مدیریــت توســعۀ صنایــع دانشبنیــان و صنایــع
دانشــی اســت کــه ایــن کمیتــۀ راهبــری بهصــورت مــداوم جریــان توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان را ارزیابــی
کنــد و ضمــن آسیبشناســی فراینــد آن ،رهنمودهــای الزم را بــه مدیــران و تصمیــم گیــران ارائــه نماینــد.
وظایــف ایــن کمیتــه مکمــل فعالیتهــای شــورای برنامهریــزی و توســعۀ اقتصــاد دانشبنیــان خواهــد
ب�وـد .همچنیــن بــا توجــه اهمیــت بســیار زیــاد ســهم صــادرات فنــاوری پیشــرفته از تولیــدات صنعتــی
و ســهم ص�اـدرات محص�وـالت فن��اوری اطالع��ات از کل صــادرات کاال و خدم��ات در توســعۀ اقتصــاد
دانشبنی��ان پیشــنهاد میشــود دولــت و مجموعــۀ سیاســتگذاری کشــور در برنامهریزیهــای خــود در
راســتای کاهــش وابســتگی بــه نفــت و رهایــی از اقتصــاد تکمحصولــی ،توجــه ویــژهای بــه توســعۀ فنــاوری
پیشــرفته و محصــوالت فنــاوری اطالعــات و در ادامــه افزایــش ســهم صــادرات فنــاوری پیشــرفته و ســهم
صــادرات محصــوالت فنــاوری اطالعــات مبــذول کنــد.
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