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 چکیده

ساله، تحقق  ۲1انداز در افق چشم رانیجامعه ا یهایژگیاز و یکی ،یدستبا توجه به اسناد باال هدف و مقدمه:

در  یشتعامل و کنشِ دان یگر و راهبردهامداخله طیشرا ،یعل طیبستر، شرا ییبر دانش است. شناسا یجامعه مبتن
 . دو مؤثر باش دیمف یدر تحقق جامعه دانش تواندیم انیجوامع دانش بن یراهبر

بوده و  عوامل نیا یبندو طبقه ییصورت گرفته است، شناسا ادیداده بن هیپژوهش که با روش نظر نیا هدف
نش تعامل و ک یگر و راهبردهامداخله طیشرا ،یعل طیشرابسترها، »است که  یسؤال اساس نیپاسخ به ا یدر پ
 «. ند؟کدام انیجوامع دانش بن یدر راهبر یدانش

 یفرهنگ یغنا ،یتوسعه اجتماع ،یدر رشد اقتصاد یدیبوده و نقش کل یاتیح یتوسعه جوامع انسان یبرا دانش
به توسعه  «یجامعه اطالعات»از  انیجامعه دانش بن زیبه منظور تما ونسکوی. کندیم فایا یاسیس یو توانمندساز

و  یگشودگ ،یتساو ،ییگراکثرت ،یریبر فراگ یمبتن ییهادهیا یپرداخته است که حاو «انیبنجامعه دانش»مفهوم 
 یا از سوتنهنه انیمهم است که جوامع دانش بن نیبه ا ونسکویاعتقاد راسخ  انگریمفهوم، ب نیمشارکت است. ا

علم و  ،قتیشوند. در حق تیشده و هداشکل داده یاجتماع یتوسط انتخابها دیبلکه  با ،یو فناور یعلم یروهاین
و  هادهیارتباطات و مبادله ا دیجد یمبادله اطالعات و دانش، ظهور الگوها یرا برا یاالعادهقخار تیظرف یفناور

 خاص خود است. یمعرفت یهاهیسرما یدارا زین یاو هر جامعه کندیم جادیا یو طراح دیتول نیهمچن
 ،نیانداز(، کارآفرتوانا )مقدمه چشم خته،یجامعه فره ان،یاستقرار جامعه دانش بن ران،یا یاسالم یجمهور در

د و مشخصاً سن یهستند که در اسناد باالدست یآن از موارد ریساله ششم( و نظابرنامه پنج ۵خالق، نوآور )ماده 
 یالگو»ون چ ینی( با عناویالعال)مدظله یمقام معظم رهبر یابالغ ریتداب ن،یقیزون بر آن، بهانداز آمده است. افچشم

استفاده  زیو مطالبات جامعه و ن ازهایپاسخ به ن یبرا رانیا یاسالم یاز توجه نظام جمهور «یرانیا یاسالم شرفتیپ
 ازرمحور؛ و الگو بودن در سطح و ت ییتحقق جامعه دانا ؛یرفاه و آبادان یبه سطح باال دنیها جهت رساز فرصت

ت حرک یبرا یدانش یهاتیمنابع و ظرف جیبه بس یتوجه اساس ازمندیمهم، ن نیدارد. تحقق ا تیحکا یجهان
 اداره جامعه است. یبرا داریمؤثر، کارآمد و پا د،یجد یهاحلراه افتنیو  دوارانهیام

 ادیبن است و از روش داده یفیک زین یداشته و از نظر استراتژ ییاستقرا کردیپژوهش رو نیا ی:شناسروش

ساله، سند تحول راهبردی پنج یها، برنامه۰۵1۵انداز از جمله چشم یمنظور اسناد باالدست نیا یبهره برده است. برا
ازه در ب زین یتخصص یهامصاحبهواقع و  یمربوطه مورد بررس یو پژوهش یعلم و فناوری کشور، مطالعات علم
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حله به مر دنیتا رس یروش گلوله برفو به افتهیساختارمهیصورت نبه ۰9۶۶خرداد  انیتا پا ۰9۶۸دوم  مهین یزمان
 ایژوهش پ ییایو پا ییروا یعوامل مؤثر پرداخته شود. برا نییو تب ییصورت گرفت تا به شناسا یاشباع نظر

قرار گرفت و جامعه پژوهش  یمورد بررس یآورمدارک معتبر  جمع اسناد و اد،یبنهدر پژوهش داد« اعتماد تیقابل»
 تیفعال ،یعلم و فناور یگذاراستیس نهیدر زم تیسال فعال ۲1از  شیسابقه ب لیاز قب ییهایژگیبا توجه به و زین

در  یپژوهش تیالو  فع یعال التیتحص ،یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ ،یمراکز  اقتصاد ییاجرا یدر سطوح عال
 4 اریکار در اخت جهینت ،یهر مرحله کدگذار انیدر پا ن،یکشور انتخاب شدند. همچن یها و مراکز پژوهشدانشگاه

 یهای تحقیق با هدف اصلی پژوهش بررسپژوهش و میزان انطباق متغیرها و گویه یخبره قرار گرفت تا دقت علم
 گردد.

فقط  افراد جامعه از لیتبد د،یو تفکر تول شهیزا، تحول اندپژوهش، دانش درون یهاافتهیاساس  بر :هاافتهی

 نیا یع اصلدارند و منب انیبنجامعه دانش یریگنقش را در شکل نیتردانش، مهم دکنندهیکننده دانش به تولمصرف
و انتشار قرار  عیو در چرخه توز دهیگرد خارجدانش از درون ذهن افراد  کهیتحوالت، افراد آن جامعه هستند. هنگام

 و« دغدغه و عزم مشترک»ازجمله  ینی. توجه به مضامسازدیشود و همه ابعاد جامعه را متأثر میزا مقدرت رد،یگ
(؛ یلع طیدانش )شرا یریکارگو به عی(؛ خلق، توزی)طبقه محور «یبر علم و فناور یمبتن نیادیتحوالت بن»

ساله و  ۲1انداز گر(؛ چشممداخله طیاطالعات و ارتباطات )شرا یو فناور یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع یهاهیسرما
شگاه، صنعت رابطه دان تیتقو ،ییای(؛ پونهیافراد جامعه )بستر و زم تیبا محور دیو تفکر تول شهیضرورت تحول اند

 نیضامم یاست. اعتبارسنج یضرور ان،یبنانشتحقق جامعه د ی)راهبردها(؛ برا یریادگی یهاو دولت، ارتقاء فرصت
 ارائه شده است. یمیمدل پارادا ت،یانجام و درنها یپانل دلف یشده، با برگزاراستخراج

ت که گیری اسبنیادی، ماهیت جوامع را متأثر نموده است. نظم نوینی در حال شکل تحوالت :جیو نتا بحث

 برگشتقابلریغ ینقش دانش، دگرگون یفایا جهیهای آن بر اساس دانش و نوآوری مبتنی بر دانش است. در نتپایه
 یمجامعه عل یاجمال ییمحتوم، آشنا یادهیپد نیآن است که با وجود چن تیجوامع وجود دارد. واقع یو کنترل برا

 کیر اساس مؤثر آن ب یاهیشناخت عناصر پا زیو ن یشفاف مفهوم شناس نییتب ان،یبا واژه جامعه دانش بن ییو اجرا
 اتیادب نیآن است که اوالً خاستگاه ا لیمهم به دل نیصورت نگرفته است. ضرورت ا یو منطق ینظام واره علم

اند. شده یو موارد مشابه بررس انیمانند اقتصاد دانش بن یاحوزه ایو  یسطوح سازمان رغالباً د هیبوده؛ و ثان یربومیغ
 موجود و یهاو روال هاتیذهن رییتحقق آن، تغ یهاهیت و پاالزاما نیتراز مهم یکیو  انیجامعه دانش بن هینظر

افراد آن  ه،یسرما نیا یاصل نبعهر جامعه است و م ییو دارا هیسرما نیترنکته است که دانش بزرگ نیباوراندن ا
و  شودیزا مقدرت رد،یو انتشار قرار گ عیو در چرخه توز دهیدانش از درون ذهن افراد خارج گرد کهیهستند. هنگام

 .سازدیهمه ابعاد جامعه را متأثر م
 

یدواژه یان،هاکل عه دانش بن جام علم و ، دغدغه و عزم مشتتتر  زا،درون دانش : دانش، 

 .یتعامل و کنش دانش یراهبردها، یفناور
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 مقدمه .1

کلیدی در رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، غنای فرهنگی و  و نقش بوده حیاتی انسانیجوامع توسعه  برایدانش 
مفهوم توسعه  به« جامعه اطالعاتی» از دانش بنیان هبه منظور تمایز جامع یونسکوکند. توانمندسازی سیاسی ایفا می

و مشارکت  گرایی، تساوی، گشودگیفراگیری، کثرت مبتنی بر یهایحاوی ایده که است پرداخته «بنیانجامعه دانش»
علمی نیروهای  از سوی تنهانهکه جوامع دانش بنیان  است به این مهم یونسکو اعتقاد راسخ نشانۀ   ،این مفهوم .است

ظرفیت  در حقیقت، علم و فناوریشوند.  و هدایت شدهشکل داده های اجتماعیتوسط انتخاب باید  بلکه و فناوری،
همچنین تولید و طراحی  و هاجدید ارتباطات و مبادله ایده برای مبادله اطالعات و دانش، ظهور الگوهایرا ای العادهخارق
نیروهای علمی و دلسوز  است الزم نابراینب .است خودخاص های معرفتی دارای سرمایهنیز ای هر جامعهو  کندمیایجاد 

فعالیت  دانش، ریگذابه اشتراک و کسب توسعه، جدید انواع و دانش بومی شکالاَ بین قوی پیوند ایجاد نهیزم دراین جوامع 
 [۰1] ندنک

 راتییتغ و ارتباطات، العاتاط یتوسعه فناور ،شدنیجهانچون همدر ابعاد مختلف  یدر سطح جهان یجد راتییتغ
از طرف  و تاس گیریشکل در حال انیبندانش و جامعه صورت گرفته عمردر تمام مراحل  یادگیری ،یـ اجتماع یاسیس

 یهایبندصورت در نوظهور کامالً از مفاهیم، انیاقتصاد دانش بن ازجملهط به آن تبمر میو مفاه انیجامعه دانش بندیگر 
اد هم اعتق یو گروه دانندیم یریگال شکلرا در ح هاآن یبرخ ی آن بوده،ریگشکل به معتقد یااند که عدهیاجتماع
و  افراد ،جامعه بین وندیبه پ دیبا انیجامعه دانش بن فیدر تعر ،یطورکلبهشکل خواهند گرفت.  ندهیدر آ که دارند

 :موارد زیر است ازجمله یادیمسائل زبه توجه  وندیپ نیا جادیاالزمه  .پرداخت دانش اب شهروندان
 با استفاده ازو انبوه دانش  یجمع دیو فن تول یو ارتباط طالعاتیا دیجد یهایفناور و وس کیجامعه از  انیم

 ؛تنش وجود دارد ،گرید یوس از مشترک یفضاها
 نیه اجامع یو کاربرد انواع دانش در تمام یجمع دیتولی برا ییهافرصت جادینهادها و ا تشکیلبا  تواندیم یاجامعههر 

قام رشد مردم در م ؛شودمی یدهنام ییجامعه دانا ،کند را طی ریمس نیکه ا یاجامعهر گذارد. هر سپشت  تیتنش را با موفق
تحوالت بنیادی در  .[13] است یضرور رییتغ نیبه ا لین یمؤثر برا یسازوکاربه عنوان  یساالرمردم توسعهشهروند و 

 دانش و نوآوری برآن  یهاهیپاگیری است که نموده است. نظم نوینی در حال شکل متأثردهه اخیر، ماهیت جوامع را 
-دانش»و « صنعتی»، «کشاورزی»سه نوع جامعه های هر عصر با شرایط زمان و پیشرفت حسب براست. بشر  استوار

 قلمداد رشد بر مؤثر عوامل «کارآفرینی و نوآوری فناوری،و  علم» محوردانش عصر در روبرو گردیده است.« محور
 هایگردد. با پیشرفت فناوریمی محسوب کلیدی عامل سعه جوامع، دانشتو و جدید رشد یهاهینظرشوند. در می

سوق داده شده است. در این  محوردانشجامعه بشری از حالت سنتی خود خارج و به سوی جامعه  ،یاطالعاتی و ارتباط
 در مؤثر و حیاتی نقش دانش ،به عبارتی دیگر [.8] گرددمی تلقی سرمایه نوع تریناصلی عنوان به جامعه، دانش

جوامع دانش  خود، نوبه به ،پیشرفته جوامع از بسیاری از این لحاظ و داشته و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی هایپیشرفت
 و داده قرار تأکید و توجه پیش مورد از بیشرا  مفهوم اینچند دهه اخیر  دربسیاری از کشورها . شوندمحسوب می بنیان

 .[۰1 ] اندگنجانده خود اندازچشم در را دانش بنیان به جامعه دستیابی
، کارآفرین، خالق، (اندازمقدمه چشم) فرهیخته، توانا جامعه ،استقرار جامعه دانش بنیان ،در جمهوری اسالمی ایران

آمده  اندازچشمسند  مشخصاً و یر آن از مواردی هستند که در اسناد باالدستیاو نظساله ششم( برنامه پنج ۵)ماده نوآور 
می الگوی پیشرفت اسال»با عناوینی چون  (یالعالمدظله) ، تدابیر ابالغی مقام معظم رهبرینیقیبه، آناست. افزون بر 

یدن ها جهت رسجمهوری اسالمی ایران برای پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه و نیز استفاده از فرصتاز توجه نظام « ایرانی



 1422بهار   ـ 4۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    070

 

، . تحقق این مهمحکایت دارددر سطح و تراز جهانی  بودن الگوبه سطح باالی رفاه و آبادانی؛ تحقق جامعه دانایی محور؛ و 
کارآمد و  ،مؤثر ،های جدیدحلی حرکت امیدوارانه و یافتن راههای دانشی برانیازمند توجه اساسی به بسیج منابع و ظرفیت

 .استاداره جامعه  برای پایدار
رای ب است. دیدهنگربه صورت شفاف تبیین جامعه دانش بنیان در جمهوری اسالمی ایران  هایویژگیبه هر حال، 

به بررسی « بنیانهای سازمانی دانشگاه در جامعه دانشمدل»خود با عنوان  ( در مقاله۰9۶4مثال، ماهر و مدنیان )
 «بنیان چه تغییراتی باید در سیستم خود ایجاد کنند؟بنیان و اقتصاد دانشها برای حمایت از جامعه دانشدانشگاه»

 پایش بنیان ونیاز بهجامعه دانش»با عنوان  ئا برناردآندرهپژوهشی  نشریه برگ فرهنگ با نشر مقالهو  [13] اندپرداخته
متناسب  عالینظام آموزش بنیان و تغییرات اساسی مورد نیاز درگیری جامعه دانششکل»به  «کیفیت در آموزش عالی

 دنظرتحقق جامعه دانش بنیان م برایاین مهم، تالش جامعه علمی و مدیریتی  عدم تبیینپرداخته است. « با شرایط روز
گذشته اما برخالف  ۰۵1۵انداز سالی از تدوین و ابالغ سند چشم ۰4حدود . نموده استبا چالش اساسی مواجه نظام را 

اقتصاد برتر  ۰1ایران نه به اولین اقتصاد منطقه تبدیل شده و نه نامش در میان اقتصادی،  حداقل در بعداهداف آن، 
« اکونومیست»کرده است. شود. گزارش بانک جهانی ایران را بیست و هشتمین اقتصاد جهان معرفی جهان دیده می

عملکرد اقتصادی را دارند )ونزوئال، ترین در فهرست پنج کشوری قرار دارد که ضعیف ۲1۲1بینی کرده ایران در سال پیش
زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین( و در میان کشورهای منطقه تنها کشوری است که اقتصادش رشد نخواهد کرد. این در حالی 

 .[۰۵] است که قرار بود ایران با تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دالر در سال، به جایگاه اول اقتصاد در منطقه برسد
 هایژگیویتبیین شفاف مفهوم شناسی جامعه دانش بنیان و  عدم» هشپژواصلی این  مسئلهدغدغه و ،بنابراین 

ویت تا ضمن تق تالش شده است، در دسترس یاکتابخانهبا تحلیل محتوای منابع  پژوهشاین  در رونیازا. است «آن
در یز ناجتماعی جامعه  یهاانگارهکشور، ادبیات و  اجراییامور و  یگذاراستیسمبانی دانشی ادبیات علمی و پژوهشی، 

یران و تصمیم گ ،، تصمیم سازانگذاراناستیساین خصوص تقویت شود. افزون بر این، نتایج این مطالعه به جامعه 
 در بسط و و کندیمدانشی کمک  یهاهیسرمابرداری درست و مناسب از منابع و اجرایی کشور جهت بهرهمسئوالن 

به  خواهد بود و مؤثرمختلف جامعه  یهاهیالحیه نوآوری و ابتکار با هدف بهبود مستمر و پویا در سطوح و گسترش رو
واهد کرد. کمک خ نیز های اسالمی ایرانیاصول دانشی با ابتناء بر ارزش یریکارگبهدانش بنیان کردن جامعه از طریق 

 .«؟دنری جوامع دانش بنیان کدامکنش دانشی در راهبهای تعامل و راهبرد » اصلی تحقیق حاضر این است که سؤال
 
 و پیشینه پژوهش نظری مبانی .2

ار در ، نخستین ب«جامعه دانش بنیان»اصطالح که  انددهیعقبر این  نظرانصاحببسیاری از . سیر تحول جوامع
 .مطرح گردید العمرمادامآموزش  و« یادگیرنده جوامع»ایده  با پیدایش زمانهمتقریباً  دراکر و پیتر توسط ۰۶۹۶سال 

به  ،دانش دراکر ؛ البتهنمود ییشگویرا پ ی( ورود جامعه دانش۲11۲،  ۰۶۹۶،  ۰۶4۶اف دراکر ) تریپمعروف است که 
 نیجامعه، سازمانها و افراد را تأم یازهایکند که ن جادیا یتواند ارزشیمدانشی است که که ، بلدانش صرف اشاره ندارد

 ریناپذییجدادانش بنیان جزء  جامعه ایده. [3] یابدیم تحقق «رندهیادگیجامعه » قیجامعه دانش از طر. [24] کند
جامعه دانش بنیان  .[1]گردید پدیدار علم سایبرنتیک با رشد آن مقدمات که است« اطالعاتی جامعه»به  مطالعات مربوط
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 آفرید را جامعه از الگویی صنعت، عصر .دارد و دانایی اطالعات ژرفای عصر در جامعه سرآمد بر که داللت تعبیری است

 شود. نامیده می ۰جامعه محصول بنیان ترقیدقبه بیانی  و صنعتی که جامعه
و دانایی،  اطالعات عصر است. با فرارسیدن متمرکز« محصوالت»ی که در وهله اول بر تولید و تجارت انواع اهامعج
و مرحله  «جامعه اطالعاتی»نخستین آن  مرحله که گرفت جامعه پساصنعتی شکل نام جامعه به از نوینی الگوی

 .[1] شودیم نامیده« دانش بنیان جامعه»آن  ترمتکامل
 

 

شکل 
 (۲112)باتاگان،  انیبنتحول جوامع و ظهور جامعه دانش ریس :۰

 

دانش منبع اصلی اقتدار و »شود، معتقد است که عنوان پدر مدیریت دانش یاد می( که از وی به ۰۶۶۵پیتر دراکر )
ما  .نیروی کار و سرمایه متفاوت است. هاست... و اساساً با منابع سنتی یعنی سرزمین،توان نظامی و اقتصادی دولت

ها رد سازمان، حداقل ظرفیت عملکوری آن هستیم. اگر نگوییم بقامند در زمینه کیفیت دانش و بهرهنیازمند فعالیت نظام
سنتی  عواملجامعه دانش بنیان، بنابراین، در ؛ [24] «طور فزاینده به این دو عامل وابسته خواهد بود.در جامعه دانشی، به

 دوشمی محسوب سرمایهمنبع و  نیترمهمو دانش  رندیگیمهای بعدی قرار تولید همانند کار، سرمایه و زمین در اولویت
 رایب چارچوبی را بصیرت تخصصی است که و یانهیزم اطالعات ها،ارزش تجربه، از سیالی ترکیب . دانش(۰)شکل 
( معتقد است در دنیای ۰۶۶2) وارتیاست(. ۲111 پروساک، و داونپورت) کندمی فراهم جدید اطالعات تجارب و ارزیابی

منابع طبیعی و یا کار فیزیکی به عنوان دارایی اصلی نیستند، بلکه دانش و ارتباطات اهمیت  صرفاًجدید، دیگر 
 اند. یافته یانکاررقابلیغ

                                                                                                                                                       
۰  -  Product based Society 

 دانش سرمایه اطالعات سرزمین طبیعت

 کشاورزی )فئودال(

 نماد )قبیله(

 صنعتی )دولت(

 جامعه تجارب

 جامعه رویا

 جامعه اطالعاتی

 جامعه یادگیری

 جامعه مجازی

 جامعه فناوری

 جامعه زیستی

 ایجامعه شبکه

 جامعه دانشی

 جامعه خرد

 جامعه اینترنتی

۰111 

۰11 

۰1 

۰1111 

۰111111 

 یناخالص مل دیتولسرانه 

۰11111 
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تدای از اب .عامل توسعه است یفناورعلم و  در جوامع دانش بنیان، که اند( نیز بر این عقیده۰9۶۰مالیی و همکاران )
محور که سوی اقتصاد دانشای در توسعه جوامع ایفا نموده و دنیا را بهو فناوری نقش فزاینده قرن بیست و یکم دانش

 با طرح( ۰۶۶۸) رومرپل . [9] بردتولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است، پیش می در آن
وکالسیک برخالف نظریه اقتصادی نئکه  ه استتصریح کرد، در برابر نظریه اقتصادی نئوکالسیک «رشد نوین»نظریه 

تری در ، نقش اساسیمهم یعامل «دانش»کنند، نقش کلیدی در تولید بازی می «رمایهس»و « نیروی کار»که در آن 
 نماید. اقتصادهای پیشرفته ایفا می

 حققتتنها از این طریق  درازمدتهای اساسی سرمایه است و رشد اقتصادی پایدار و دانش یکی از قالب به باور وی،
 دارد ینقش اساس یددانش در عملکرد اقتصا داند.( این تحول را تحول اندیشه و تفکر می۲11۲) ۰آمیدوند. بایمی

  .[7] شودیدر نظر گرفته م یدر اقتصاد فعل دیعامل تول نیبه عنوان پنجم یگاه و (۰)جدول 
 

 تحول اندیشه ریس: ۰جدول 

 07الی  07 هایسال 07الی  07 یهاسال 21قرن 

 داده اطالعات دانش

 تولید حلراه نوآوری

 رقابت تعاون و همکاری مشارکت

 
دانش  جامعه حال نیابا  است؛ شده بنا فناوری ها درجهش پایه بر دانش بنیان جامعه ایده. جامعه دانش بنیان

 هایویژگیدانش بنیان و  جامعه در تعریف .ردیگیم در بر نیز را سیاسی و وسیع اجتماعی، اخالقی بنیان، ابعاد بسیار

جامعه، دانش، محصول این  در .[4] استو ضروری  مهم جوامع اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی یهاتفاوتبه  توجه آن
ادل تقال و تببرای ان یو منسجم وستهیپهمبه ارتباطات و ندوشمیتلقی ی اساس به عنوان منبع و سرمایه یدانش و نوآور

واهند خآن منبع اصلی و دانشگران محور اصلی  ،بود و دانشخواهد جامعه دانشی  تردیدبی دانش وجود دارد. جامعه آینده
 ،، اقتصادیهای اجتماعیاز دانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه یریگبهرهبود. تولید علم و دانش، 

 ی از تولید علم و دانشادیزش کشورهایی که بخدر حال حاضر، . خواهد کردتوانمندی و قدرت ایجاد فرهنگی، سیاسی 
ایجاد  و پژوهشتولید علم و دانش جز از راه  ی برخوردارند.، از توان اقتصادی و سیاسی باالترانددادهرا به خود اختصاص 
 . شودینمحاصل  پژوهشمحیط مناسب برای 

ه . جامعکندمیفراهم سعادت و رفاه مردم  یبرارا استفاده از دانش گذاری و بنیان، امکان به اشتراکجامعه دانش 
کرده برای نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی پویا متکی به دانش شهروندان تحصیلاست که  یاجامعهدانش بنیان، 

انواع محصوالت دانشی در از فراوان تولید و استفاده انبوه  یهافرصتتوسعه اطالعات و نیز  بامردم و  [15]خود بوده 
 ترتیفیباک، با هدف زندگی از دانش یبرداربهرهو  جادیجامعه در ا . به عبارتی بهتر، همه افرادشوندیمتوانمند  کل جامعه،

جامعه  کیکه است  یزندگ در زیمتما یراه ایو  یطرز فکر جمع کی شتریب درگیر هستند. جامعه دانش بنیان، ترمنیاو 
حصوالت و ایمن بر مبنای تولید و استفاده انبوه از م تیفیباکزندگی  ،آنتحقق  صورت در اتفاقی که نماید. ممکن است اتخاذ

 یی جامعه و درگیر نمودنو اطالعات به عنوان دارااین مهم، توجه به افراد  دستیابی به . برایشودیم یگذارارزشدانشی 
 همه افراد جامعه در تولید و استفاده از محصوالت دانشی با هدف حمایت از اهداف زندگی بهتر ضرورت دارد.

                                                                                                                                                       
۰- Amidon Debra M. 
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 ۲1۰2پریس و همکاران،مارتا  –ی دانشگاه طیدر مح ینیو کارآفر ینوآور مندنظامو  یچارچوب مفهوم:  ۲شکل 

 
بنیان و ظهور نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه پرداخته و و همکاران به نقش دانشگاه در جامعه دانش ۰آدمار شومیتز

)شکل  دنکیم ترسیم انیدر متن جامعه دانش بن یاجتماع ستمیدانشگاه را به عنوان س ند. این مدل،ئه نمودمدلی را ارا
 ازمانس هایفعالیت افراد در .شودیم ی( سازماندهی( و کالن )سازمانیسطوح خرد )فرد توجه بهدانشگاه با که در آن ( ۲

و  روابط()پیوندها توسط  نیگذارد. ا یم ریبر افراد )ساختار( تأث نوبه خودنیز به کنند و سازمانیمشارکت م )ماموریت(
 وکند یم تیفعال انی. دانشگاه در چارچوب جامعه دانش بنه استنشان داده شد نییبه باال و باال به پاپایین  یندهاایفر

انجام  ندهافرایو  روابطتوسط  نیز طیمح عناصر نی. ارتباط دانشگاه با اهستندآن صنعت، دولت و جوامع  یعناصر اصل
 جامعه دانش عناصرو  هامؤلفه نیا انیدانشگاه و م یهامؤلفه نیب یسمر ریو غ یروابط رسم پیوندها همان. شودمی

مل عکارامد به روش تا دهند یم امکانها هستند که به دانشگاه ییهاسمیمکان ندهاایفر گریمحور هستند. از طرف د
ن کارگیری آبهو  گذاریتراکاشبه، دانش خلق یندهاایدر فر ینیو کارآفر ی، سازوکارها به نوآورمورد نیکنند. در ا

 یاقهمنط اجتماعی -یخود، به توسعه اقتصاد یداریضمن حفظ پا هاندایفر نیا قیها از طر. دانشگاهشوندمی مربوط
تأسفانه م ، امابپردازند به تولید دانشدارند روز و شب  فهیوظ یو آموزش عال پژوهشیمؤسسات البته  .[16] کنندیکمک م

توان ی، میفرد اتپژوهشهنگام انجام  ی، حتحال نی. با استین مطلوبچندان  یدانش در حوزه دانشگاه تولید یالگو
، نینابرا. ببینجامد اتپژوهشدر  تیبه موفق یو مشاوران دانشگاه یپژوهش ارانبا همک قیعم یهاانتظار داشت که بحث

ار است برخورد یادیارزش زاز  یلیتکم التیتحص انیمحققان جوان مانند دانشجو یبرا مناسبدانش  تولیدمدل ارائه 
[22] 

                                                                                                                                                       
۰ - Ademar Schmitz 
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بر  یاز رشد مبتن یکه به مرحله ا است یاشرفتهیپ هامعج، انیدانش بن همعاج. جامعه دانش بنیان یهاویژگی
بر بهره گیری از انداز اجتماعی و اقتصادی جامعه دانشی چشم. در (۲1۰4، ۰اچرز) رسیده است و استفاده از دانش دیتول

یاده های پهای دانش و یادگیری، پایه های اصلی پیاده سازی استراتژیای نوظهور پیوند خورده و زیرساختفناوری ه
بر اساس  .[11]است شده دسترسی به دانش و یادگیری برای همه فراهم  شوند ومحسوب میسازی دانش و یادگیری 

 از: ندعبارت بنیاناز ویژگی های جامعه دانشبرخی ، [27]گزارش یونسکو 
 ؛ابدیمیپرورش  ،خود یهاتیاست که با تنوع و ظرف یاجامعه 
 ؛شودمی تیاشتراک دانش تقو 
 ؛کندیم جادیتوسعه ا یرا برا یدیجد یهافرصت یو ارتباط یاطالعات یهایفناور توسعه 
 ؛ستین یمحدود به جامعه اطالعات 
 است. توسعه کشورها یبرا یدیجد کردیرو 

 
 )مأخذ: پژوهشگران( انیجامعه دانش بن یهایژگیو نیتراز مهم یبرخ: ۲جدول 

 (2770)یونسکو  (2770) 2دیک (2772اورس ) ( 2712) یصفومرادی و  (2710) رینوشاد کب تیم

  تبدیل افراد جامعه از
« کنندگان دانشمصرف»

 «.سازندگان دانش»به 

 ؛یبر فناور یمبتن ینوآور 
 ؛و اشتراک دانش جادیا

  انسان یریادگیتوسعه و 

 از دانش به  یبهره بردار
منبع  نیعنوان ارزشمندتر

توسعه  یبرا یاقتصاد
 مداوم جامعه

   یدانش یها تیفعال انجام 

 یتنمب یها یستگیشا  خلق 
 دانش یندهایابر فر

  هادادهو پردازش  هادادهبر پایه 
 استوار است؛

  سواد اطالعاتی جایگزین سواد
سنتی شده و کاربرد خیلی مهمی 

و کارکردهای  هاتیفعالدر 
 اجتماعی دارد؛

 ی سنتی تغییر کرده و هادگاهید
 .شوندیمی جدید حاکم هانگرش

 و ارزشمندترین کاال،  نیترمهم
اطالعات و دانش است که 

 شود؛جایگزین مبادله کاال می

  افراد این جامعه نیازمند توانایی
خاصی نیستند، بلکه چگونگی 
کسب دانش و فناوری است که 

 ؛دینمایمانسان را ممتاز 

  افرادی که بر اطالعات و دانش
تسلط دارند در این جامعه 

 ؛ترندموفق

 ی هایاورفنی از ریگبهره
ارتباطی و اطالعاتی از اهمیت 

 واالیی برخوردار است؛

  رابطه صنعت و پژوهش بسیار
 نزدیک است.

 مقید نبودن به محدوده مرزها؛ 

  دارای حرکت به سمت باال و
نیز دارای دسترسی آسان برای 

 همه؛

  الزم برای ظرفیت  وجود
 شکست حالنیدرعموفقیت و 

  باال در استاندارد دارای
 ؛ی عالیهاآموزشدستیابی به 

  دانشی؛ کار یرویندارا بودن 

  هوشمندی محصوالت
 تولیدی؛

  ی آن هاسازمانهوشمندی
 اعم از خصوصی و دولتی؛

  یهادانشبرخوردار از 
تخصصی رو به افزایش 

 دهی شده؛سازمان

  مراکز متعدد برخوردار از
 خبرگی؛

  یفرهنگ معرفتبرخوردار از 
 و استفاده از دانش دیتول زیمتما

 یدانش جامعه 
دارای  و گراکثرت

 یفرهنگتنوع 
 .است

 یدانش جامعه 
 یبرا کیدموکرات

 همهتوسط  و همه
 است.

 یک  ی،دانش جامعه
ی ریادگی جامعه
 .است

 ی، دانش جامعه
 دهندهپرورش
 .است انسان

 ی، دانش جامعه
را  بهتر یاندهیآ

 سازد.می

 دانش  جامعه در
 امکان بنیان

 به همهدسترسی 

 است؛ فراهم دانش

 دانش  جامعه در
 انواع همه بر بنیان

 دانش و اشکال

 شود؛می تأکید

 ظهور و بروز در 

 دانش بنیان جامعه

 در هاهمه نسل

 حضور هم کنار

 دارند؛

 بنیاندانش جامعه 

یادگیرنده  ایجامعه
 است؛

 نوسازی و نوآوری 

 بطن در دائمی

 فرهنگ جامعه

 جای دانش بنیان

 دارد؛

 

                                                                                                                                                       
۰ -Zacher 

۲- Dike 
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لید دانش از طریق تو یفناور عیبه توسعه سر یی نوآورانهمداوم و پاسخگو یمستلزم سازگار انیدانش بن هجامع بقا
جامعه دانش  اصلی مشخصه یک که «زادرون دانش» گریدانیببهو  و توسعه تحقیق دانش از طریق تولید .[25]است 
جامعه دانشیْ محلی برای پرورش دانش  .دارد تأکید فناوری و علم تولید نظام کارآمد ایجاد بر شود،محسوب می بنیان

است. این جوامع، نخبگان علوم مختلف را شناسایی و جذب کرده و فضای الزم را برای پرورش افراد و خلق دانش 
ز عناصر ا یکی داریتوسعه پا .استهایی جهت بهبود توسعه پایدار سازند. هدف جامعه دانش بنیان، یافتن راهفراهم می

 [.30] شهروندان است یزندگ تیفیک اساسِچرا که  ؛است یاقتصاد دیجد هایمپارادایدر  یاصل
، ولیدت انگریکه ب ییهاارزش نیو همچن انهخالق یهاتیفعالو  تیخالقدهی به تفوق  ارزش بادانش بنیان، جامعه 

وان ی به عنوکارهای دانشخالقیت، نوآوری و کسب رونیازا شودیممشخص  است، دیگسترش و استفاده از دانش جد
و استفاده از  گسترش جاد،یادانش بنیان جامعه هدف اصلی . [19] شودمیعامل اصلی و محوری رشد و توسعه قلمداد 

 خالق و یهادهیا یسازادهیپو  دی، تولابداع نیو همچنمندانه، فناورانه، خالقانه هنرهای با ویژگی دیمحصوالت جد
 .[16] است یزندگ یهاحوزهدر تمام  هاینوآور

ی اهابطساختاری، سرمایه انسانی و ر سه بعدان را در بنیاجزاء جامعه دانش  نیترمهم( ۲1۰1)و همکاران  دانیل
 لبوده و حاصبنیان  پیامد اصلی جامعه دانش ،توسعهکه ( بر این باورند ۲1۰۰) همکاراننیل و  .(9)شکل  اندکردهتعریف 
به  ؛استهای فناوری ارتباطات و اطالعات و زیرساخت العمرماداممستمر و یادگیری آموزش و پرورش منطقی،  ،نوآوری

یفای ابه عنوان توانمندساز  نیز فناوری اطالعات است وتحقق جامعه دانش بنیان نیازمند نوآوری و آموزش  عبارت دیگر
 .(۲)جدول  کندنقش می

 

 
 (۲1۰1 ل،ی)دان یاجزاء جامعه دانش .9شکل 

 
جامعه دانش بنیان، کسانی هستند که دانش که برندگان ( نیز در مطالعه دیگری بر این عقیده است ۲112) باتاگان

 مستمر، یریادگی فرآیندو  یپژوهش، نوآور د،یجد یراوفن زیرساخت ،جامعهاین در کنند. می، مدیریت و توزیع کسبرا 
ستند.  در تعاملبا یکدیگر مرتبط و  شتر به دانش و اطالعات  نیز در گرو فناوری یهاشرفتیپه سی بی ستر  ست.اد

 .(۵)شکل  خواهد بودمبتنی بر دانش و نوآوری  ایجامعه آینده، جامعه رونیازا

 فرهنگ سرمایه انسانی زیرساخت

 جامعه دانشی

جریان دانش؛ دسترسی به فناوری ارتباطات و اطالعات؛ پشتیبانی بازار؛ نوآوری؛ آموزش عالی؛ تحقیق و توسعه؛ 
 شبکه دانش؛ ...

ایرابطه  
 ساختاری

 حاکمیت
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 (۲112)باتاگان،  انیجامعه دانش بن: ۵شکل 

 

 و پایداری شکوفایی و ردیگیم رشد اقتصادی جای در چارچوب مدل دانش در جامعه دانش بنیان،. بستر و زمینه

 رشد مدل که به همین دلیل است. شودیم و فنی مربوط علمی دانش ازجملهدانش  انواع تولید به مستقیماً اقتصادی

 مدل را شد ابداع ۰۶۸2 سال در اقتصاد نوبل برنده جایزه سولو، رابرت توسط ۰۶41 دهه در صنعت که عصر اقتصادی

 عنوان فناوری( به) دانش از و کاربرد داشته دانایی و اطالعات عصر در که رشد اقتصادی جدید نظریه و« برونی»رشد 

  .گردیدپیشنهاد  رومر توسط ۰۶۶9سال  در مدل . ایننامندیم« درونی»رشد  مدل را کندیمیاد  اقتصادی پیشران رشد
 که بدان معناست این ؛زندمی خود ریز و تمامی اجزای درشت بر را بودن دانش بنیان تاییدمُهر جامعه دانش بنیان،

 دفاع و امنیت دانش بنیان، دیپلماسی دانش بنیان، فرهنگ دانش بنیان، چون اقتصاد ییهامؤلفه از دانش بنیان جامعه

دانش بنیان، انرژی دانش  درمان و کشاورزی دانش بنیان، سالمت دانش بنیان، صنایع دانش بنیان، دانش بنیان، پلیس
شناخته  «دانشگر شهروندان» عنوان بهکه  دانش بنیان شهروندان توسط یاجامعه چنین .شودیم تشکیل غیره و بنیان

 .[۰1] دکنمیپیدا حقق شوند تجلی و تمی

الگوی حاکم بر نظام علم و فناوری در ایران، متأثر از نظریه سرمایه انسانی و سیاست توسعه بیرونی، . شرایط علّی
نزدیک به الگوی فشار دانش بوده است. در چنین فضایی، آموزش عالی نیز عمدتاً تحت تاثیر الگوی عرضه دانش قرار 

ده است. ش نزدیک یک نوع الگوی کهن و تاریخی در آموزش عالی گرفته و با عناصر دیگری درآمیخته که در نهایت به
، بر (نقشها و وظایف آن در سطح کالن و در ارتباط با جامعه) الگو از نظر کارکرد اجتماعی و بیرونیاین به عبارت دیگر 
دف اصلیش هتوان به نوسازی جامعه دست یافت؛ الگویی که آموزش میی است که با توسعه کمّ استواراین پیش فرض 

جامعه . (۲4 ،۰9۸۸سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، ) ملّت است -هویت بخشی به الگوی سیاسی دولت 
 رد بهمو هر گذاری درسرمایهدانش و یادگیری، مکمل یکدیگرند و  است.زیرساختی برای جامعه دانشی  ،یادگیرنده

لگوی اامعه دانش بنیان باید مورد توجه قرار گیرد، تبدیل چیزی که در جاما ؛ شودمیمنتهی  توسعه، رشد و پیشرفت
 ست.هامدار به الگوی مبتنی بر یادگیری دانش و پرورش مهارتآموزشی حافظه

عموم مردم و  یبلکه برا ،گذاراناستیمحققان و س یهوشمند نه تنها برا جوامع و شهرهای. گرشرایط مداخله
اطالعات  یبر فناور یمبتن رساختیزاز جمله مؤلفه مختلف  این زمینه چنددر است.  مهم اریبس یموضوع انآن سالمت

 افزا کار کنند. همطور به دیبا یطیو مح ی، اجتماعیسانان هایمؤلفه ،شرفتهیو ارتباطات پ

 فناوری جدید
جامعه دانش 

 بنیان
 نوآوری

 تحقیق

 یادگیری
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اطالعات و ارتباطات  یهوشمند است. فناور یشهرها یداریدر پا یعامل اساس نیز هوشمند حکمرانی، نیعالوه بر ا
 یاجتماع یهاهیسرما روی یگذارهیسرماواسطه تنهایی، بلکه بهنه به اما داردبه شهر هوشمند  یابیدست را در یاصل نقش

رده ک لیافراد تحص ژهیو یهاییها و توانادهیمهارتها، دانش، ا ی بهانسان هیاصطالح سرما )مردم و شهروندان(. یو انسان
 ریسا زیو ن گرانیو شهروندان با د افرادشامل ارتباط بوده و  یمقوله متفاوت یاجتماع هی، سرماگریاز طرف داشاره دارد. 

توسعه  مواردی کهشهر هوشمند و  ایجاد یو درک چگونگ حیتوض یم برایهامف نیا ی. هر دواست یاجتماع ینهادها
 . [2] ، ضرورت دارندسازدیتر مآن را محتمل

. شهروندان ساخته شده است افراد یا، از یکیو تکنولوژ یابعاد اقتصاد جدا از شهر هوشمندکه  کردفراموش نباید 
 ناپذیرزینجایگ یاجتماع از نظر کرده و فعال لیتحص هایانسان ،خاص شهر هوشمند یهامؤلفه هیکل مناسبتوسعه  یبرا

 رایمهم، افراد دا عناصراین از  یکی ؛کنند یم تیرا تقو یا جامعه شهر یهوشمند یمختلف یعوامل اجتماع [.31] هستند
و  شیفراخ اندی ای شهرگرایی، جهانتی، خالقیری، انعطاف پذیو قوم یمادام العمر، کثرت اجتماع یریادگیبه  گرایش

 ی استافرادنیازمند هوشمند  شهر(. ۲1۰۶، ۰و کاستا وی، توماشختوفنی)فون ر سیاسی است ی جمعی یامشارکت در زندگ
  .[21] هستندممکن خالق  طرقبه  و گیرندمی میتصمخودشان   بوده، جمعی یمشارکت فعال در زندگ مشتاقکه 

 جامعه دانش بنیان ها و رویکردهایراهبرد

( بر مبنای تمرکز بر ایده اهمیت دانش در جامعه، چهار رویکرد اصلی پیرامون جامعه دانش بنیان را به ۲1۰9) ۲اینژه
 صورت زیر ارائه داده است:

. دینمایم رفاه اشاره به دستیابی و یریپذرقابتو تقویت  نوآوری توسعه در دانش نقش به دیدگاه این مولد: جامعه (۰
هم مافراد الزم و  نیاز به بهتر پاســخ برای نوآوری و تلقی نوآوری محرک نیروی عنوان به دانش دیدگاهْدر این 
 ؛شودمی شمرده

سجم: جامعه (۲ سیع معنای در« خوب زندگی» در دانش سهم به دیدگاه این من صطالحات  و شاره دارد. مفاهیم و ا ا
ستند. در این دیدگاه، جامعهْ شابه ه سجام و موارد م سی در این رویکرد، رفاه، ان سا  همگن جامعه یک محوری و ا

 ؛هستند خودمربوط به  نیازهای و منافع دارای ،(هاگروه یا افراد) ذینفعان جامعه نیست، اما

 ستند وه مؤثر جامعه ساختار تعیین در ندهیفزا طوربه منطقی یهااستدالل ،دیدگاه این اساس بر عقالیی: جامعه  (9
سزایی در تأثیرنیز  دانش ستدالل گیریشکل ب صمی در دانش اهمیت به دیدگاه این. داردمنطقی  یهاا  گیریمت

 اشاره دارد؛ عقالنی

ــاره داردو ابزاره هاروشجامعه یادگیرنده: این دیدگاه به اهمیت جریان دانش و  (۵  به عبارت دیگر ؛ای تحقق آن اش
 هدف از جدای) دانش حد چه تا و چگونه کهپردازد امر می به این بررسی و« فرآیند» نظر ازرا  دانش دیدگاهْ این

 و دسترسی افزایش دانش، به جریان. جریان دارد جامعه هایبخش و سطوح در تمام (رفاه و سعادت به دستیابی
 .کندمی فراهم دانش بیشتر تولید برای محرکیعامل  و نموده کمک موجود دانش انتشار

                                                                                                                                                       
۰ - von Richthofen, Tomarchio and Costa 

۲  - Inge Wichard, 
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 )منبع: پژوهشگر( نژه،یا دگاهید یبر مبنا انیچهارگانه جامعه دانش بن یکردهایرو. 4شکل 

 
را ممکن  یهایبنددستههمه ( 4)شکل  در خصوص دانش و جامعه دانش بنیانْ ادشدهیرویکردهای چهارگانه البته 

م، جامعه منسج و جامعه مولد هایدیدگاهگفت که  توانیم یبنددستههمین  اساسو بر  حال نیابا  .شوندشامل نمی
 یدگاهدهای جزو اولویتاین مسائل  امادارند  دیتأک (خوب زندگی یا اقتصادی رشد) اجتماعی اهداف و اساسی مسائل بر

 دانش، درآوردن جریانو به  عقالیی یهایریگمیتصم بااهداف  تحقق این نیستند. یادگیرنده جامعه و عقالیی جامعه
 .اهمیت است حائز

 
 یشناسروش .3

 ژوهشپمبانی نظری درباره مفهوم جامعه دانش بنیان و عدم بررسی آن در قالب رویکردی جامع، این  خألبا توجه به 
ه مقاله حاضر ب رونیازاو به دنبال ایجاد دانش و درک بهتر از پدیده مورد بررسی است.  بوده ، اکتشافیهدفاز نظر 

االدستی ببرای این منظور اسناد  ؟اندکدمنش بنیان تحقق جامعه دا مهماست که ابعاد و عناصر  سؤالدنبال پاسخ به این 
، مطالعات علمی و پژوهشی راهبردی علم و فناوری کشورسند تحول  ،سالههای پنج، برنامه۰۵1۵انداز از جمله چشم

صورت به ۰9۶۶تا پایان خرداد  ۰9۶۸در بازه زمانی نیمه دوم نیز های تخصصی مصاحبهو  واقع بررسی مورد مربوطه
بیین عوامل شناسایی و ت تا به صورت گرفتروش گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری بهساختاریافته و نیمه
آوری معج بنیاد، اسناد و مدارک معتبر در پژوهش داده« قابلیت اعتماد»برای روایی و پایایی پژوهش یا  د.وپرداخته ش مؤثر

سال فعالیت در زمینه  ۲1سابقه بیش از هایی از قبیل نیز با توجه به ویژگی ژوهشجامعه پو  قرار گرفتمورد بررسی 
تحصیالت  ،گذاری علم و فناوری، فعالیت در سطوح عالی اجرایی مراکز  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعیسیاست

  .انتخاب شدندها و مراکز پژوهشی کشور و  فعالیت پژوهشی در دانشگاه عالی
میزان و  خبره قرار گرفت تا دقت علمی پژوهش 4ر پایان هر مرحله کدگذاری، نتیجه کار در اختیار همچنین، د

از نظر و  هداشت استقراییرویکرد  این پژوهشبررسی گردد.  های تحقیق با هدف اصلی پژوهشانطباق متغیرها و گویه
کیفی برای کمک به پژوهشگر به منظور درک افراد انسانی و بسترهای اجتماعی  یهاپژوهش. کیفی است نیز استراتژی

داده بنیاد  هینظر. با توجه به ماهیت پژوهش، از راهبرد [5] اندگرفته، شکل کنندیمدر آن زندگی  هاانسانو فرهنگی که 
 . [28] استاستفاده شده است که هدف عمده آن، تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدی آن پدیده 

جامعه دانش 

 بنیان
 جامعه منسجم جامعه یادگیرنده

 جامعه عقالیی

 جامعه مولد
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شه در که ری ییهاهینظرکیفی است که به دنبال ایجاد نظریه است.  پژوهشنوعی روش  دداده بنیا یپردازهینظر
رویش  هایوهشپژ. برای انجام شودیمتولید  هاآن مندنظامو تحلیل  یآورجمعهای مفهومی دارد و بر اساس داده

(؛ و ۰۶۶۲) سرگلی(؛ پیدایشی یا ظهوری ۰۶۶۸) نیکورباستراوس و « مندنظام»سه رهیافت کلی  از معموالً ،نظریه
استفاده شده  استراوس و کوربین مند. در این پژوهش از رهیافت نظام[23]شود استفاده می( ۲111) چارمز« ساخت»

شود یمدر سه گام اصلی کدگذاری باز؛ کدگذاری محوری؛ و کدگذاری انتخابی انجام  یپردازهینظر بر این اساسْاست. 
از طریق مصاحبه اکتشافی با خبرگان  موردنیازْ یهادادهارائه شده است.  الزمبعدی توضیحات  یهاقسمتکه در . [23]

ارادایم در پ .شداستفاده  تبراسناد و مدارک معاز  پژوهشبه منظور روایی  و یآورجمع ،جامعه هدف و بررسی منابع مرتبط
 ای برخوردار است:از اهمیت ویژه (۹)شکل  بررسی عوامل زیراستراوس و کوربین 

 

 
 (۰۶۶۸ن،ی)منبع: استراوس و کورب میپارادامدل : ۹شکل 

 

  ه ب هامقولهاز  یامجموعه. این شرایط را شوندیمشرایط علی: باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری
 مقوله محوری دارند؛ یریگشکلرا بر  تأثیر نیترشیبکه  دهندیمتشکیل  هاآن هایویژگیهمراه 

  یک مقوله به عنوان مقوله محوری  برمقوله محوری: اساس فرآیند ارتباط دهی در کدگذاری محوری، تمرکز
ل عناوین مختلف مدل پارادایم به مقوله اصلی ارتباط و سایر مقوالت به عنوان مقوالت فرعی ذی بودهیا اصلی 

 که اساس و محور فرآیند یادهیپد. پدیده یا مقوله محوری، عبارت است از ایده یا انگاره و تصور شوندیمداده 
 کافی انتزاعی بوده و بتوان سایر مقوالت را به آن ربط داد؛ اندازهبه. مقوله محوری باید است

  لی تا حدودی . تمییز بستر از شرایط عشودمی، بستر گفته گذارندیم تأثیربستر: به شرایط خاصی که بر راهبردها
م، از مفاهی ایمجموعهاز متغیرهای فعال است، این شرایط را  یامجموعهمشکل است. در برابر شرایط علی که 

 ؛دهندمیتشکیل  ایزمینهیا متغیرهای  هامقوله
  د که هستن مندیو تعامالت هدف هافعالیت، بیانگر رفتارها، هاکنشو برهم  هاکنشتعامل و کنش: راهبردهای

 شوند؛اتخاذ می گرمداخلهشرایط  تأثیردر پاسخ به مقوله محوری و تحت 
  ؛کندمی: شرایط عام و ساختاری هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود گرمداخلهشرایط 
  :(.۰۶۶۸استراوس و کوربین، است )و نتیجه راهبردها  شودمیارائه  نظریهاست که در رابطه با آن  ایمقولهپیامد 
 
 پژوهش هاییافتهو  هادادهتحلیل  .4

که اشاره شد، هدف این پژوهش تولید نظریه در خصوص جامعه دانش بنیان  گونههمان. مرحله اول: کدگذاری باز
، رویکردها و سایر اطالعات مرتبط به آن از طریق هاویژگیناسی جامعه دانش بنیان، است. برای این منظور، مفهوم ش
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در کدگذاری باز، ، کدگذاری باز صورت گرفت. هادادهو تحلیل  آوریجمعمطالعه اسناد و مدارک بررسی شد. پس از 
د عنوان کرا استتنباط نمود آن را به صورت سطر به سطر بررسی و هر جا پژوهشگر مفهومشده، بهآوریمحتوای جمع

دیده از راه پ بندیمقولهو  سازیمفهوم، گذاریناماز تجزیه و تحلیل است که به  کدگذاری باز بخشی باز کدگذاری نمود.
مجزا خرد شده و برای به دست  هایبخشها به کدگذاری باز، دادهدر . در ضمن پردازدمی هادادهتجزیه و تحلیل دقیق 

، این است که به یپردازمفهوممنظور از خردکردن و . رندیگیممورد بررسی قرار  هاآنهای و تفاوت هاشباهتدن آور
که  است یانشانهموجود است نامی داده شود. این نام، برچسب یا  هادادههایی که در از حوادث، رخدادها و ایده هر کدام

ا توجه به . بشوندمی یبندطبقه شانیهاشباهت بر اساس. در مرحله بعد مفاهیم ندینشیمبه جای حادثه، رخداد، یا ایده 
  ذکر شده است. 9 جدولدر قالب  هاآنای از ، تنها نمونههاو مقوله بازکدهای حجم باالی 

 
 باز یکدگذار ندیفرآ جیاز نتا یانمونه :9جدول 

 بخشی از متن کد یا مفهوم

 گیری نظم نوین براساس دانش و نوآوریشکل 
های آن براساس دانش و نوآوری  گیری است که پایهنظم نوینی در حال شکل

 مبتنی بر دانش است.

 دانش به عنوان بزرگترین سرمایه، مقید در محدوده مرزها نیست. دانش بزرگترین سرمایه

 محدود نبودن دانش به مرزها
دانش در مکان و محل خاص نبوده و براحتی از امکان محدود و محصور کردن 

 یابد.مرزها عبور کرده و جریان می

 مبادله دانش به جای مبادله کاال
مهمترین و ارزشمندترین کاال در عصر جدید، اطالعات و دانش است و مبادله دانش 

 جایگزین مبادله کاال گردیده است.

 تبدیل نوآوری به هنجار اجتماعی
مؤید ظهور فرهنگ واقعی نوآوری است، که از مفهوم نوآوری مبتنی شتاب روزافزون 

رود و به تدریج به یک ارزش و هنجار اجتماعی جدید تبدیل بر فناوری فراتر می
 شود.می

 های دانش محور به عنوان منبع مزیت رقابتینوآوری
های وریآای مبتنی بر نوبنیان، منابع مزیت رقابتی، به طور فزآیندهدر جامعه دانش

 دانش محور هستند.

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.دانش نقشی حیاتی و مؤثر در پیشرفت نقش حیاتی دانش در پیشرفت

 پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ضرورت پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه

 سنتی کفایت پاسخ به مطالبات تحمیلی را ندارد.های حلراه های سنتیحلعدم کفایت راه

 ها جهت رسیدن به سطح باالی رفاه و آبادانیضرورت استفاده از فرصت ها جهت رسیدن به سطح باالی رفاه و آبادانیاستفاده از فرصت

 العمر برای همه، اجتناب ناپذیر است.آموزش مادام العمرآموزش مادام

 بر دانش و نوآوری جامعه آینده، جامعه مبتنی
پیشرفت های فناوری، به دسترسی بیشتر به دانش و اطالعات وابسته است از این 

 رو جامعه پیشنهادی آینده، جامعه مبتنی بر دانش و نوآوری است.

 تحقیق و توسعه، اساس نوآوری
های هیچ جایگزینی برای موفقیت در ایجاد یادگیری، ایجاد دانش و نیز نوآوری 

 علمی جز از طریق تحقیق و توسعه نیست. 

 
داده بنیان به  یپردازهینظرمرحله دوم تجزیه و تحلیل در  ،۰محوری کدگذاری. مرحله دوم: کدگذاری محوری

 های مشترکزمینه تالش شد تا با مقایسه مفاهیم مختلفکدگذاری محوری، در . است نیکوربروایت استراوس و 
فـراهم  هـای یکسـانبنـدیبندی مفـاهیم مشـابه در قالـب طبقـهامکان طبقه شود تا پیدا مفاهیمبیشـتری میـان 

                                                                                                                                                       
۰ - Axial codding 
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 روش مقایسـه»را  «مقایسـه مسـتمر مفـاهیم بـا یکـدیگر»پدیدآورندگان این نظریه، نام ایـن فراینـد  گردد.

 .[26] اندنامیده «روش تطبیق مداوم»یا « پایدار

مابین فی روابط از نظریه یک پرداز،نظریه ،انتخابی کدگذاری مرحله در. مرحله سوم: کدگذاری انتخابی

 برای انتزاعی شرحی نظریه این اصلی،سطح  یک در .آوردیدرم نگارش به محوری کدگذاری مدل در موجود هایمقوله

ده، آمدستبهمفاهیم  ،دبه نظریه تبدیل شو هالیتحلبرای آنکه . [23] دهدمی شود، ارائهمی مطالعه پژوهش در که فرآیندی
 و بوده یپردازهینظرکدگذاری انتخابی، مرحله اصلی از آنجا که . شدندمرتبط  مطابقت یافته و منظم با یکدیگر طوربه

رک وجوه مشت بنابراین،؛ پردازدمیبر اساس نتایج دو مرحله قبلی یعنی کدگذاری باز و محوری به تولید نظریه 
ـر و تکلـی هایبنـدیشدند و با توجه به اشتراکات آنها در دسته از مراحـل قبلـی، شناسـایی حاصلهـای مؤلفـه

و روابط  شد ربط داده هامقولهبه دیگر  مندنظاممقوله محوری به شکلی همچنین،  .محـدودتر سـاماندهـی شـدند
، ده بهبود و توسعه بیشتری نیاز داشتنیی که بهامقولهو  گردیده مشخص «روایت»در چارچوب یک نیز  آمدهدستبه

 . شدنداصالح 
 

 : کدگذاری محوری و انتخابی۵جدول 
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به عنوان مقوله « دانش»بر اساس مدل پارادایم است. در این مرحله،  هادادهحاصل تجزیه و تحلیل مجدد ،  2شکل 
 آوریجمعهای و همچنین داده در مرحله کدگذاری باز دشدهیتولی هامقولهاز  استفادهمحوری انتخاب و سعی شد با 

 ردند.، بستر و پیامد مقوله محوری تعریف گگرمداخلهشده، شرایط علی، 
 

 
 نیاستراوس و کورب میپارادا: 2شکل 

 

ساختارهای  تمام گیرد کهبنیان زمانی شکل میدانشجامعه . ۰جامعه دانش بنیان: توصیف روایتی یریگشکل
 ای. بدیهی است کـه در چنین جامعه شوداجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن تحت تأثیر دانش دگرگون 

ا امروزه در گذشـته متکی بر فرد بود، ام یابد. دانـشاندیشه و دانش، بروز و ظهور ویژه ای می ،فعالیتهای مبتنی بر فکـر
گذاری سیاست .داشته باشنددر تولید آن نقش  و شوندتبدیل به ویژگی کلی جامعه شده و تمام افراد جامعه درگیر آن باید 

 و کندیراهم مف یتوسعه انسان ییبه هدف نها یابیدست یمنحصر به فرد برا یرصتف بنیاناقتصاد دانشمناسب برای 
کل  یرا برا یزندگ تیفیک ی همگان،به دانش و مهارت برا یفراهم آوردن دسترس قیها را دارد که از طر تیقابل نیا

 زیو انتشار آن ن دیبلکه در تول شوندیم لیتبد یاورافراد جامعه نه تنها به مصرف کننده دانش و فنتا  جامعه بهبود بخشد
ه است. کرد جادیرشد همه کشورها ا یبرا یفرصت یسازیو جهان یدر فناور عیسر شرفتی. پایفا کنند ینقش فعال

 یا برابتواند خود ر یدارد که جامعه با چه سرعت یبستگ امر نیبه ا ،ریمتغ طیشرا نیدر ا بنیانجامعه دانش تیموفق
 سازیو جهانی دیجد یهایفناور ناشی از یو اجتماع یاقتصاد سیاسی، فرهنگی، یهایدگیچیو پ نانیعدم اطمشرایط 
 د. بهره مند شو و مزایای آن و از امکانات  نمودهآماده 

                                                                                                                                                       
۰  - Narrative Description 
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 یاهتیفعال شرفتیرا که منجر به پ نینو یهادهیاز ا یخود، انبوه یانسان هیجوامع کامالً آماده به لطف سرما
زامات ال نیترمهمیکی از  و جامعه دانش بنیان نظریه خواهند کرد. را تجربه شودیاز رونق م یدیو سطح جد نیکارآفر

ارایی سرمایه و د نیتربزرگاست که دانش  و باوراندن این نکتهموجود  یهاروالو  هاتیذهنتحقق آن، تغییر  یهاهیپاو 
دانش از درون ذهن افراد خارج گردیده و در  کهیهنگاممنبع اصلی این سرمایه، افراد آن هستند. عه است و هر جام

 .سازدیم متأثرهمه ابعاد جامعه را  و شودمی، قدرت زا گیردچرخه توزیع و انتشار قرار 
به طوری  ددهنمیقضایای تئوریک، روابط کلی بین طبقه محوری و سایر طبقات را نشان . پیشنهادیقضایای 

ن پژوهش در ایکه به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهند شد. قضایا شامل روابط و ساختار مفهومی هستند  تیدرنهاکه 
ک از این ، هریشودمیداده بنیاد به تولید روابط مفهومی منجر  نظریه. از آنجائیکه شودمیقضیه به شرح زیر مطرح  ۹

 .هستندات بعدی قابل بررسی و سنجش پژوهشقضایا در قالب فرضیه در 
تحوالت بنیادین عصر جدید مبتنی »و  «دغدغه و عزم مشترک جوامع )کشش درونی(»تفکر گذار شامل  :1قضیه 

به  توجه»به عنوان شرایط علی بر طبقه محوری یا همان  است و« بر علم و فناوری، دانش و نوآوری )فشار از بیرون(
 است. رگذاریتأث «دانش به عنوان محور جامعه دانش بنیان

در تکرار مستمر و پویای چرخه تولید و اکتساب تا توزیع و  در واقع ،ارزشمندی دانش به عنوان محور: 2قضیه 
ر ؛ دانش بر راهبردهای تعامل و کنش مطرح داست یریکارگبهتولید دانش جدید بر اساس ارزیابی  تاًینهاو  یریکارگبه

 .است مؤثر 4قضیه 
فناوری ارتباطات و اطالعات؛ سرمایه اجتماعی؛ سرمایه اقتصادی؛ و سرمایه فرهنگی به عنوان عوامل  :3قضیه 

 خواهند بود. مؤثر هاکنشبر راهبردهای تعامل و  گرمداخله
اصلی جوامع به  یهاییداراتغییر ماهوی منابع و  کالن؛ اندازچشمتعریف جامعه دانش بنیان به عنوان  :4قضیه 

 نیترمهمبا افراد جامعه به عنوان محوریت  شرط بقاء جوامع؛ زادرونتحول اندیشه و تفکر؛ تولید دانش  دانش و ارتباطات؛
 ود.خواهند ب مؤثربر راهبردهای تعامل و کنش  سازنهیزمبه عنوان بستر و محوریت با دانش به عنوان محتوا و  ؛سرمایه

دن ، فراهم شگرمداخلهنان، پیامد و نتیجه است؛ بدین معنا که در نتیجه شرایط علی، جامعه دانش بی :0قضیه 
 .است محور ،دانشاست که در آن  یاجامعه، شودمیبسترها و زمینه و نیز تحقق راهبردها، آنچه محقق 

 .است« یادگیرنده»؛ و «عقالیی»؛ «منسجم»؛ «مولد» یاجامعهخاص شامل  طوربهجامعه دانش بنیان : 6قضیه 
 
 یریگجهینت .0

 اساس ربهای آن گیری است که پایهنظم نوینی در حال شکل نموده است. متأثرتحوالت بنیادی، ماهیت جوامع را 
جوامع وجود  و کنترل برای برگشترقابلیغ. در نتیجه ایفای نقش دانش، دگرگونی دانش و نوآوری مبتنی بر دانش است

سرمایه، مقید در محدوده مرزها نیست. امکان محدود و محصور کردن دانش در مکان  نیتربزرگدارد. دانش به عنوان 
و ارزشمندترین کاال در عصر جدید،  نیترمهم. ابدییماز مرزها عبور کرده و جریان  یراحت بهو محل خاص نبوده و 

 دله دانش جایگزین مبادله کاال گردیده است. شتاب روزافزون مؤید ظهور فرهنگ واقعیاطالعات و دانش است و مبا

 اجتماعی جدید و هنجار ارزش به تدریج به یک و رودیم فراتر فناوری بر مبتنی نوآوری از مفهوم که است نوآوری

ستند. ه محوردانش یهاینوآوربر  مبتنی یاندهیفزا طوربه. در جامعه دانش بنیان، منابع مزیت رقابتی، شودیم تبدیل
شرایط اجتماعی، فرهنگی و  حالنیدرعرد. دا و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی هایپیشرفت در مؤثر و نقشی حیاتی دانش

 است.  ریذناپاجتنابضرورتی  پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه. مؤثرنداقتصادی بر تحقق جامعه دانش بنیان بسیار 
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ح ها جهت رسیدن به سطاستفاده از فرصت رونیازاسنتی کفایت پاسخ به مطالبات تحمیلی را ندارد.  یهاحلراه
 است. ریناپذاجتنابضرورتی  باالی رفاه و آبادانی

محتوم، آشنایی اجمالی جامعه علمی و اجرایی با واژه جامعه دانش بنیان،  یادهیپدواقعیت آن است که با وجود چنین 
ته آن بر اساس یک نظام واره علمی و منطقی صورت نگرف مؤثر یاهیپاهوم شناسی و نیز شناخت عناصر تبیین شفاف مف

ازمانی و در سطوح س غالباً هیثانبوده؛ و  یربومیغخاستگاه این ادبیات  اوالًاست. ضرورت این مهم به دلیل آن است که 
 .اندشدهبنیان و موارد مشابه بررسی  دانشمانند اقتصاد  یاحوزهیا 

تالش شد تا با مرور سیر تحول جوامع، به بررسی ماهیت جامعه دانش بنیان و تمایز آن از جامعه  پژوهشدر این 
می ارائه الگوی پارادایاین پژوهش آنجائیکه هدف  از و جامعه محصول بنیان پرداخته شود. اطالعاتی، جامعه یادگیرنده

 شدهیآورجمعی هادادهبود، لذا در ادامه، تحلیل  بنیاداستفاده از نظریه دادهبا  جمهوری اسالمی ایران دانش بنیانجامعه 
پارادایم استراوس و کوربین، شرایط علی، طبقه  با استفاده ازانجام گردید. با انجام کدگذاری باز، محوری و انتخابی و 

ائه شد. ار گانهششاستخراج شد. در انتها قضایای  هاپیامد تاً ینها، راهبردها و گرمداخلهمحوری، بستر و زمینه، شرایط 
 .دهندمیتئوریک، روابط کلی بین طبقه محوری و سایر طبقات را نشان قضایای 

 پیشنهاد

 یهاحوزه حال نیابا  ؛نیست اقتصادیحوزه فناوری اطالعات و یا  مانندحوزه خاص  بهجامعه دانش بنیان محدود 
 هبهستند و نقش محوری در تحقق این جامعه را دانشگرانی  یبنددستهآن قابل  مؤثرو  محوری و نیز بازیگران مسئول

 داسناجامع در قالب  یهابرنامه در جمهوری اسالمی ایران، کهنیادارند که به همه جامعه تعلق دارند. با توجه به  عهده
 هاوزهحتعریف کالن پژوهشی در  ،پژوهشاین  یهاشنهادیپیکی از  ،شودمیبر محوریت دانش تنظیم  غالباً و یباالدست

 .استدر تحقق جامعه دانش بنیان  یباالدست اسناد یسازیغنو موضوعات مختلف با هدف 
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