مشی گذار به اقتصاد دانشبنیان در ایران:
رهنمودهای ناظر بر خط ِ
کاربست علم سودمند در جهت الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
علیاصغر پورعزت* و بهنام عبدی

**

نوع مقاله :علمی پژوهشی تاریخ دریافت 1397/9/17 :تاریخ پذیرش1398/2/18 :

شماره صفحه173-194 :

اقتصاد دانشبنیان ،تولید و کاربرد دانش را منشأ اصلی ایجاد ثروت میداند .کارایی این نظام اقتصادی،
در گرو تعریف سازوکارها و شناخت عوامل مؤثر بر تولید و بهکارگیری دانش است ،بهطوریکه از ارتباط این
عوامل با یکدیگر ،زمینه افزایش عملکرد سایر بخشها نیز فراهم شود .بیتردید دسترسی به اهدافی همچون
جایگاه برتر اقتصادی ،رقابتمند شدن اقتصاد ،رشد و توسعه پایدار و پرشتاب که در اسناد باالدستی و
خطمشیهای کالن کشور مورد تأ کید قرار گرفته است ،مستلزم درک شرایط محیطی اقتصاد نوین و توجه
به ملزومات آن است .ازسویدیگر ،با توجه به نارساییهای موجود در مدلها و الگوهای توسعه و اصولی
چون اصل وابستگی به مسیر ،پسینی بودن مطالعات و عقالنیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی ،الگوی
اسالمی – ایرانی پیشرفت بهمنزله اصلیترین و کالنترین سند راهبردی کشور ،مورد توجه و تأ کید قرار گرفته
است .بر این اساس ،پژوهش حاضر ،ضمن بررسی عوامل قابل توجه و ارائه مالحظات ناظر بر خطمشی،
گذار به اقتصاد دانشبنیان در ایران را با رویکرد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت مدنظر قرار میدهد .رویکرد
پژوهش ،استقرایی و نحوه انجام آن ،کیفی بوده و براساس نظریهپردازی دادهبنیاد ،ابعاد قابل توجه در این
رابطه استخراج و مالحظات مربوط به خطمشی ارائه شدهاند .یافتهها نشان میدهند که این رویکرد باید
مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
کلیدواژهها :اقتصاد دانش بنیان؛ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ مالحظات ناظر بر خطمشی؛ دوران گذار؛
توسعه پایدار

* استاد دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران؛
** استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه افسری امام علی (ع) (نویسنده مسئول)؛

Email: pourezzat@ut.ac.ir
Email: babdi@modares.ac.ir

فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیستوهفتم ،شماره یکصدویکم ،بهار 1399

 174ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

AK
F"#êS#ù
Õ{#£Ý

سال  ،27شماره 101
B/

&

مقدمه
با گسترش نقش علم ،فناوری و نوآوری در عصر حاضر ،الگوها 1و نظریههای گونا گونی مطرح
شدهاند که بر نحوه تبدیل علم به ثروت و رشد و توسعه اقتصادی تأ کید داشتهاند (خداداد
حسینی و دیگران/1392 ،الف 159:و ب ،)143 :زیرا عرصه اقتصادی ،عرصهای است مملو از
بازیگران کوچک و بزرگ که هر یک برنامهای برای فعالیت خود دارند و مجموعهای از قواعد
و واژگان را بر این عرصه تحمیل کردهاند (پورعزت .)89 :1389 ،از اوایل دهه  1990-1999و
با مطرح شدن تئوری رشد درونزا ،)Romer, 1998: 99( 2اقتصاددانان به اهمیت
دانش به منزله عامل اصلی در توسعه پایدار 3اشاره کردهاند و مفاهیمی همچون اقتصاد
دانشبنیان 4مطرح شده است ( )Trzcielinski, 2015: 19که به منزله الگوی غالب توسعه
اقتصادی در هزاره سوم ،مدنظر قرار گرفته است ( .)Verwaal, 2017: 22براساس گزارش
بانک جهانی ارکان اساسی اقتصاد دانشبنیان ،شامل نیروی کار تحصیلکرده ،زیرساخت
فناوری اطالعات و ارتباطات و ساختار اطالعاتی ،5تحقیق و توسعه و رژیم نهادی 6است
( .)World Bank, 2002: 117در اقتصاد دانشبنیان نظام علم ،7اهمیتی فزاینده دارد و
عملیات اصلی تولید دانش ،معطوف به توسعه و زمینهسازی دانش جدید ،ارسال دانش

8

(به معنای تحصیل و توسعه منابع انسانی دانشگر) و انتقال دانش( 9در قالب توزیع دانش و
فراهم نمودن ورودیها برای حل مسئله) فراهم کرده است ( .)OECD, 1996a: 11بنابراین
در یک سامانه اقتصادی دانشبنیان ،مباحث مرتبط با چالشها و تطبیق خطمشی رقابتی
نیازمند بحث و توجه عمیق است ( )Hsu, Yi-Hsing and Zheng-Yi, 2008: 829و گذار
1. Paradigms
2. Endogenous Growth Theory
3. Sustainable Development
4. Knowledge-based Economy
5. Info-structure
6. Institutional Regime
7. Science System
8. Knowledge Transmission
9. Knowledge Transfer
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به اقتصاد دانشبنیان نیز مستلزم تعریف و تدقیق مفهوم گذار 1است .گذار به فرا گردی
اشاره دارد که طی آن ،تغییری در یک شی ،مفهوم یا سیستم از یک حالت به حالت دیگر
اتفاق میافتد و در این مسیر مجموعهای از نهادها به مجموعهای دیگر تبدیل میشوند
( .)Lundvall, Intarakumnerd, and Vang., 2006: 43منظور از نهادها؛ هنجارها ،قوانین
و مقرراتی هستند که بهصورت رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی مطرح میشوند.
نهادها در قالب سازمانها و ذهن افراد قرار میگیرند و به کندی تغییر میکنند .در حوزه
اقتصاد دانشبنیان ،نهاد به چیزی اشاره دارد که تولید ،توزیع و استفاده از دانش را برعهده
میگیرد .درعینحال ،نهادها ممکن است بازتاب تغییرات در روابط تولیدکنندگان دانش
و استفادهکنندگان از آن یا ظهور حالت جدیدی از نوآوری باشند .رویکرد گذار در رابطه با
کشورهای آسیایی ،ایده در نظر گرفتن بعضی از کشورها به منزله نمونه و الگوبرداری 2و تقلید
از آنها توسط سایر کشورهای در حال توسعه را به چالش میکشد؛ چرا که ا گر اینگونه باشد،
آنها اهدافی متحرک 3هستند و آنچه که عملکرد آینده آنها را مشخص میکند ویژگیهای
کنونی آنها نیست ،بلکه توانمندی آنها برای گذار به وضعیتی جدید 4است (.)Ibid.: 17
ً
بنابراین چالش گذار برای کشورهای گونا گون کامال متفاوت است .شناسایی و تبیین
عوامل قابل توجه در رابطه با گذار به اقتصاد دانشبنیان برای کشورهای در حال توسعه
و بهطور خاص برای جمهوری اسالمی ایران و براساس رهنمودهای خطمشی در الگوی
اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،بسیار مهم و قابل توجه است.
با وجود اهمیت و نقش اقتصاد دانشبنیان ،کشورهای در حال توسعه در مسیر حرکت
خود بهسمت اقتصاد دانشبنیان موفق نبودهاند .عدم موفقیت جمهوری اسالمی ایران در
دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه و رتبه  96ایران در
رتبهبندی اقتصادهای دانشبنیان به این واقعیت اذعان دارد (.)World Bank, 2012: 112
1. Transition
2. Benchmark
3. Moving Targets
4. Transition to a New State
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ازاینرو جایگاه برتر پیشبینی شده در سند چشمانداز توسعه بیستساله ایران از منظر علم
و فناوری در خاورمیانه ،در صورتی قابل دستیابی خواهد بود که به ابعاد گونا گون این مهم
توجه شده و با توجه به شرایط خاصی که کشور با آن مواجه است؛ خطمشی مناسب برای
بخشهای متفاوت کشور در نظر گرفته شود (عبدی و خدادادحسینی.)45 :1394 ،
در مقاله حاضر ،پس از بررسی مفهوم اقتصاد دانشبنیان و ویژگیهای آن ،روششناسی
پژوهش ارائه خواهد شد و پس از تحلیل یافتهها در نهایت به جمعبندی و نتیجهگیری
خواهیم پرداخت.

 .1اقتصاد دانشبنیان
دانش کلیدیترین منبع راهبردی برای توسعه اقتصادی در دنیاست (.)OECD, 1996b: 56
توسعه پایگاههای دانش به تغییر شکل اساسی ساختار رشد اقتصادی منجر شده است .خلق،
توزیع و استفاده از دانش برای توسعه در سطوح فردی ،سازمانی ،ملی ،منطقهای و جهانی
بسیار مهم است .یکی از مفاهیم مطرح شده در نتیجه این تغییرات ،اقتصاد دانشبنیان است
تویکم ،توسعه مییابد
که به منزله نقطه ثقل سامانه اصلی جامعه بینالمللی ،در قرن بیس 
( .)Nunes, 2016: 341در سال  1995سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی 1گزارشی به
نام «مالحظات اقتصاد دانشبنیان برای خطمشیهای آینده علم و فناوری» منتشر کرد که
به معرفی مفهوم جدیدی از«اقتصاد دانشبنیان» پرداخته بود .در سال  1996این سازمان
گزارش جامعتری در مورد مفهوم اقتصاد دانشبنیان ،اثرات آن بر خطمشیگذاری علم و
فناوری و شاخصهای اندازهگیری آن منتشر کرد ( .)OECD, 1996b: 76در این گزارش اقتصاد
دانش بنیان به منزله اقتصادی است که بهطور مستقیم مبتنیبر تولید ،توزیع و استفاده از
دانش و اطالعات باشد .از آن زمان این مفهوم به سرعت در میان خطمشیگذاران مطرح
شد و کشورهای مختلف برنامههای خود را برای ورود به اقتصاد دانشبنیان اعالم کردند.
تعریف مشخص و پذیرفته شدهای برای اقتصاد دانشبنیان وجود ندارد و موارد متعددی
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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ً
برای آن ذکر شده است .اقتصاد دانشبنیان اقتصادی تعریف میشود که مستقیما براساس
تولید ،توزیع و استفاده از دانش و اطالعات بنا میشود ( .)Ibid., 1996a: 34بهعبارتدیگر،
اقتصاد دانش بنیان به جای توانمندسازی فیزیکی ،انتقال مواد خام یا شناسایی نیروی کار
ً
ارزان قیمت؛ عمدتا بر بهکارگیری ایدهها و فناوری تأ کید دارد (.)World Bank, 2002: 14
بههرحال مفهوم اقتصاد دانشبنیان به تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد اشاره میکند
( )Foray and Lundvall, 1996: 22که ساختهای جدیدی همچون شرکتهای کوچک و
متوسط ،1انکوباتورهای کسبوکار 2و خوشههای فناوری 3و فناوری اطالعات و ارتباطات در
گستره جامعه و اقتصاد دانشبنیان مطرح میشوند (.)Carayannis and etal., 2006: 432
موفقیت در گذار به اقتصاد دانشبنیان نیازمند اتخاذ خطمشیهای مناسب است.
بنابراین چالشهای جدیدی برای خطمشیگذاران ،مدیران ،پژوهشگران و سایر افراد
مطرح شده است ( .)OECD, 1996b: 76خطمشیهای علم و فناوری باید بهمنظور
بیشینهسازی عملکرد و رفاه در اقتصاد دانشبنیان تدوین شوند .در اقتصاد دانشبنیان،
نوآوری با مراوده تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در تبادل دانش کدبندی شده و دانش
ضمنی اتفاق میافتد .شکلگیری نظامهای ملی نوآوری که دربرگیرنده جریانها و
روابط بین صنعت ،دولت و دانشگاهها در توسعه علم و فناوری است یکی از عوامل مهم
تعیینکننده این نوع از اقتصاد است.

 .1-1ویژ گیهای اقتصاد دانشبنیان
مفهوم اقتصاد دانشبنیان از تشخیص نقش دانش و فناوری در رشد اقتصادی شکل گرفته
است .یکی از ویژگیهای متمایزکننده اقتصاد دانشبنیان ،توسعه فناوریهای جدید
برای امکان بهکارگیری بیشتر سامانمند دانش است ( .)Brinkly, 2006: 49بهطورکلی در
اقتصاد دانشبنیان بر ویژگیهای زیر تأ کید میشود:
)1. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs
2. Business Incubators
3. Technology Clusters
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 .1تحصیالت و سرمایه انسانی ماهر ،باارزشترین دارایی در اقتصاد است؛
 .2سهم باالیی از تولید ناخالص داخلی از صنایع دانشبنیان مانند صنایع با فناوری
برتر و متوسط حاصل میشود؛
 .3میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه باالست؛
 .4ارتباط با سایر بخشهای دنیا به خوبی برقرار است؛
 .5ظرفیت فناوری ،مهارتها و قدرت نوآوری باالست؛
 .6ضریب نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات و استفاده از اینترنت باالست؛
 .7اقتصاد دانشبنیان؛ چابک ،شبکهای ،تطبیقپذیر و قابل اتکاست (.)Ersheid and Jabarin, 2007: 145
تجربه کشورهای موفق و پیشرو نشان میدهد بهمنظور موفقیت در گذار به اقتصاد
دانشبنیان؛ نظام ملی نوآوری ،توسعه انسانی ،فناوری اطالعات و فضای کسبوکار باید به
موازات هم و در مراوده مؤثر با یکدیگر در نظر گرفته شوند .چالش دولتها ،معطوف به تعیین این
ً
روابط متقابل و همکاریهای بین این حوزههاست ،نه صرفا پرداختن به تعیین خطمشیهای
بخشی جدا گانه .گذار به اقتصاد دانشبنیان یک فرا گرد ادامهدار است که نیازمند نگاهی
راهبردی به جرح و تعدیل مناسب ،با توجه به شرایط متغیر در طی زمان است .در این رابطه
توجه به شکافهای منطقهای ،اجتماعی و اطالعاتی و تالش در جهت رفع آنها ضروری است؛
ضمن اینکه تقویت جامعه مدنی نیز باید مدنظر قرار گیرد (.)World Bank, 2004: 55
ازطرف دیگر بانک جهانی برنامهای درباره «دانش برای توسعه» 1ارائه داده که هدف از
آن ایجاد قابلیت در کشورها برای کسب مزیت از فرصتهای ایجاد شده در اثر انقالب دانش
بوده است .عالوهبر این ،برنامه توسعه چارچوبی را برای کمک به کشورها ارائه کرد تا در گذار
به اقتصاد دانشبنیان ،بتوانند راهبردهای خود را تدوین کنند .این چارچوب از  66متغیر
ساختاری و کیفی تشکیل میشود که براساس آن میتوان اقتصادها را مقایسه کرد .این
متغیرها در پنج گروه طبقهبندی میشوند:
 .1عمکلرد کلی اقتصاد؛
)1. Knowledge for Development (K4D
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 .2مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی؛
 .3تحصیل و منابع انسانی؛
 .4نظامهای نوآوری؛
 .5زیرساختهای اطالعات.
در این بین بانک جهانی تابلوی امتیازی که مشتملبر  14متغیر کلیدی از بین 69
متغیر است را ارائه کرده است (.)World Bank, 2012: 91
 .1-2رتبه اقتصاد دانشبنیان در ایران براساس گزارش بانک جهانی
براساس رتبهبندی اقتصادهای دنیا و شاخصهای اعالم شده توسط بانک جهانی ،ایران در
رتبه 98ام قرار دارد .جدول  1وضعیت اقتصاد دانشبنیان در ایران در مقایسه با کشورهای
کره (رتبه  ،)27ترکیه (رتبه  )53و دانمارک که در صدر رتبهبندی اقتصادهای دانشبنیان
دنیا قرار دارد را نشان میدهد.
جدول  .1وضعیت اقتصاد دانشبنیان در ایران در مقایسه با سایر کشورها
ایران

ترکیه

کره جنوبی

دانمارک

شاخص

3/75

5/55

7/82

9/52

4/67

5/07

8/43

9/49

مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی

0/99

6/98

6

9/61

تحصیل

3/8

4/46

8/09

9/78

نوآوری

4/56

5/83

8/6

9/49

فناوری اطالعات و ارتباطات

5/65

4/92

8/6

9/21

شاخص اقتصاد دانشبنیان

1

شاخص دانش

2

Source: World Bank, 2012: 91.

1. Knowledge Economy Index
2. Knowledge Index
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 .2الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
الگو؛ مدل ،طرح ،معرفی یا تشریحی است که برای نشان دادن هدف اصلی یا کارکرد یک
موضوع ،سیستم یا مفهوم در نظر گرفته میشود .تدوین الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت از ابعاد
گونا گون یک اتفاق نیک ،مهم و بیسابقه در امر برنامهریزی توسعه در کشور محسوب میشود
دنبال تبیین اهداف و راهبردهای
(قاضیزاده .)42 :1389 ،الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت به
ِ

پیشرفت براساس احکام و آموزههای اسالمی و مطابق با شرایط ایران است (ساعد.)64 :1390 ،
ازطرف دیگر ،مفهوم پیشرفت عبارت است از فرا گرد حرکت از وضعیت موجود بهسمت
وضعیت مطلوب (خوشچهره و حبیبی .)231 :1391 ،ازاینرو الگوی پیشرفت باید مشتملبر
سه امر باشد :الف) تحلیل وضعیت موجود ،ب) تبیین وضعیت مطلوب ،ج) راهبرد حرکت از
وضعیت موجود به مطلوب .همچنین پیشرفت در بخش دفاع باید رویکرد دفاع همهجانبه
داشته باشد (کیوانحسینی و جمعهزاده .)6 :1390 ،الگوی اسالمی پیشرفت؛ مبتنیبر مبانی
معرفتشناختی و هستیشناختی اسالمی و در چارچوب حقوق و اخالق اسالمی است.
همراهی الگوی اسالمی پیشرفت و ایرانی بودن ،بر این نکته تأ کید دارد که فکر و ابتکار ایرانی
این الگو را بهدست آورده است .الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،یعنی شکلگیری جریان
مسلط فکری که یک الگوی نظری با کارکرد هنجاری است؛ یعنی ساختاری است که به
توضیح نظریه اسالمی  -ایرانی پیشرفت میپردازد زیرا فرهنگ و تمدن در هر جامعه رو به
پیشرفت و حرکت ،از مواضع و موضوعات اصلی تغییر هستند (امامی.)91 :1392 ،
با توجه به این موارد ،قبل از طراحی و تدوین الگوی پیشرفت الزم است خصوصیاتی
که انتظار میرود این الگو از آنها برخوردار باشد؛ مشخص ،تعریف و احصا شود و بنا به تعریف
و ویژگیهای مورد انتظار و رویکرد منتخب ،طراحی الگو انجام شود .عالوهبر اینها برای
الگوسازی نیاز به ایجاد چارچوب مشخص در قالب مدل و نقشههایی برای طراحی الگو
است .در نهایت برخورداری از روش کار و ابزار مورد نیاز از ضروریات الزم برای الگو است،
بنابراین جایگاه و نقش مبانی فکری در طراحی الگوی پیشرفت ،واضح و درعینحال
اساسی است زیرا الگوهای پیشرفت ملی که در قالب سندهایی ارائه میشوند ،میتوانند
بهعنوان اسناد باالدستی مطرح شوند (آقاجانی و عسگری.)182 :1389 ،
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بر این اساس پژوهشهای انجام شده قبلی به بررسی مبحث الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
از دیدگاههای مختلف پرداختهاند (خلوصی47 :1391 ،؛ عبدی و خدادادحسینی)32 :1394 ،
اما پژوهش حاضر به تبیین رهنمودهای ناظر بر خطمشی گذار به اقتصاد دانشبنیان در ایران
میپردازد.

 .3روششناسی پژوهش
این مطالعه ازنظر هدف ،ا کتشافی و درصدد ایجاد دانش و درک بهتر از پدیده اقتصاد
دانشبنیان است .بر این اساس پژوهش حاضر بهمنظور پاسخ به این سؤال انجام میشود
که «عوامل قابل توجه و رهنمودهای ناظر بر خطمشی گذار به اقتصاد دانشبنیان در ایران ،با
رویکرد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت کداماند؟» .بنابراین با بررسی اسناد و مدارک موجود
به شناسایی و تبیین این مهم پرداخته شده است .رویکرد این پژوهش ،استقرایی و نحوه
انجام آن کیفی است و ماهیت بینرشتهای دارد .پژوهشهای کیفی برای کمک به پژوهشگر،
بهمنظور درک انسانها و زمینههای اجتماعی و فرهنگی که آنها در آن زندگی میکنند ،شکل
گرفتهاند (داناییفرد ،الوانی و آذر .)1386 ،با توجه به ماهیت پژوهش از راهبرد نظریهپردازی
دادهبنیاد 1استفاده شده که هدف عمده آن تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر
کلیدی است و در پنج مرحله طراحی پژوهش ،جمعآوری دادهها ،تنظیم دادهها ،تحلیل
دادهها و مقایسه با متون انجام میشود ( .)Strauss and Corbin, 1998: 76ابعاد و مفاهیم
مرتبط ،از طریق بررسی منابع مرتبط استخراج شدهند .براساس اصل حدا کثرسازی منابع
دادهای بهمنظور ارتقای هرچه بیشتر روایی درونی در نظریهپردازی دادهبنیاد ،از منابع
گونا گونی شامل اسناد و مدارک (تدابیر رهبری؛ اسناد فرادستی (سند چشمانداز توسعه،
نقشه جامع علمی کشور ،برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه))؛ انتشارات و گزارشهای
سازمانهای بینالمللی در رابطه با ایران (بانک جهانی ،صندق بینالمللی پول ،سازمان
ملل و سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی)؛ انتشارات بینالمللی شامل کتاب و
1. Grounded Theory
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مقاالت با محوریت کشورهای در حال توسعه و ایران؛ انتشارات داخلی شامل کتاب،
مقاالت ،همایشها و کنفرانسها؛ رسالهها و پایاننامههای داخلی مرتبط؛ اخبار مندرج در
خبرگزاریهای رسمی شامل مصاحبه با مسئوالن ،استادان و متخصصان گونا گون استفاده
شده است .برای جمعآوری و تحلیل همزمان دادهها نیز تالش شده است .جمعآوری و
تحلیل همزمان دادهها در نظریهپردازی دادهبنیاد به پژوهشگر این فرصت را میدهد که
بیندیشد چه نوع دادههایی را و از کجا جمعآوری کند .این روند را که نمونهگیری قضاوتی
یا نظری میگویند ،حا کی از آن میدانند که موردها به گونهای انتخاب شوند که از سویی
کیفیت مفاهیم و مقولهها را افزایش داده و ازسوی دیگر ،نمونه بعدی و مسیر حرکت را
مشخص کنند .این روش نمونهبرداری ادامه و با کفایت نظری پایان مییابد .کفایت نظری
زمانی حاصل میشود که جمعآوری هر نوع دادهای ،کمکی به افزایش مفاهیم در یک مقوله
یا تولید مقولهای جدید نکند (داناییفرد ،الوانی و آذر.)134 :1386 ،

 .4تحلیل و یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها براساس روش پژوهش و استفاده از نرمافزار  MAXQDAنسخه  12انجام شد.
دو سطح اصلی این نرمافزار سطح متنی 1و سطح مفهومی 2است .در سطح متنی؛ مواردی
ل دادهها ،کدگذاری متن ،تصویرها ،صداها و ...انجام و بر آنها
همچون تقسیمبندی فای 
یادداشت نوشته میشود .در سطح مفهومی روی مدلسازی تمرکز میشود .در رابطه با عوامل
قابل توجه و رهنمودهای ناظر بر خطمشی گذار به اقتصاد دانشبنیان در ایران با رویکرد
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،ایجاد  1129خط کد در مرحله کدگذاری باز ،تولید حدود 79
یادداشت در مراحل کدگذاری و استفاده از آنها در مراحل بعد و تولید  711جزء مرتبط و ُ 40بعد
انجام شد .خروجی نهایی نیز در قالب «عوامل قابل توجه درباره گذار به اقتصاد دانشبنیان
در ایران با رویکرد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت» بهصورت خالصه در جدول  2ذکر شد.
 گام اول ،کدگذاری باز :کدگذاری باز اشاره به بخشی از تحلیل دارد که با عنوانگذاری1. Contextual
2. Conceptual
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و مقولهبندی پدیده ،آنطور که دادهها نشان دادهاند سروکار دارد و نیازمند پرسیدن
سؤاالت و انجام مقایسههاست .محصول عنوانگذاری و مقولهبندی که «مفاهیم» هستند،
رکن اصلی در نظریهپردازی دادهبنیاد تلقی میشوند .کدگذاری باز شامل تحلیل و کدگذاری
دادهها ،مشخص کردن طبقات و تفسیر آنها براساس ویژگیهای هر طبقه است .همچنین
کدگذاری باز دادهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺧﺮد شده که ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن شباهتها و

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮند .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻫﺮ کدام از ﺣﻮادث ،رخدادﻫﺎ و ایدهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دادهﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ برچسبی بدﻫﻴﻢ .اﻳﻦ
ﻧﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ،رخداد ﻳﺎ ایده ﻣﻲنشیند .در ﻣﺮﺣﻠﻪ بعد،

ﺧﻮد ﻣﻔﺎهیم ﺑﺮاﺳﺎس شباهتهایشان ﻃﺒﻘﻪبندی میشوند ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪﭘﺮدازی

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ (ابعاد) اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲﺷﻮد ،اﻧﺘﺰاﻋﻲﺗﺮ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
ً
(اجزایی) اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮعا آن ﻣﻘﻮﻟﻪ را تشکیل ﻣﻲدهند .ﻣﻘﻮﻻت دارای ﻗدرت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ
هستند؛ زﻳﺮا ﻣﻲﺗﻮانند ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺧﺮدهﻣﻘﻮﻻت را ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺟﻤﻊ کنند .ﻋﻨﻮان ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ

ﺑﺮای ﻣﻘﻮﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮند ﺑﺎید ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ دادهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ،
داﺷﺘﻪ و آنقدر ﺑﺎ آن ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎشد ﻛﻪ بتوان آﻧﭽﻪ ﻛﻪ بیان ﻣﻲکند را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ یاد آورد و
درﺑﺎرهاش ﻓﻜﺮ ﻛﺮد .مضامین نیز از کنار هم قرارگرفتن مقوالت مرتبط ایجاد میشوند .نحوه

کدگذاری و تعیین ابعاد و مضامین گونا گون ،به زبان ساده در شکل  1نشان داده شده است:
شکل  .1نحوه کدگذاری و شناسایی ابعاد و مضامین مرتبط با پدیده مورد بررسی ،در نظریهپردازی دادهبنیاد
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮا گرد کدﮔﺬاری ﺑﺎز در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج شده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

در ﺟدول  2ذﻛﺮ شدهاند .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻃﻮﻻﻧﻲ شدن ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اراﺋﻪ موارد تکراری

و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻮﻻت ذﻛﺮ شده ﺧﻮدداری شد.

جدول  .2نتایج کدگذاری باز (عوامل قابل توجه در رابطه با استقرار اقتصاد دانشبنیان در ایران با
رویکرد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)
ابعاد

ردیف

تعداد اجزا

1

ایجاد همافزایی از طریق توسعه نظام ملی نوآوری در کشور

41

2

خودکفایی و اعتقاد به اقتصاد درونزا

52

3

ایجاد سازمانهای یادگیرنده

73

4

توسعه مرزهای دانشی با تحقیق و توسعه

45

5

جذب سرمایههای خارجی براساس انتقال فناوری

61

6

ارتقای ظرفیت تابآوری اقتصاد در شرایط خاص

54

7

توسعه شبکهها و سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز بهصورت یکپارچه

49

8

اصالح و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز

47

9

تسهیل فضای کسبوکار

64

10

نهادینهسازی فرهنگ اسالمی کار و پیشرفت

69

11

تبدیل پیشرفت به گفتمان عمومی جامعه

58

12

تحول و هوشمندسازی نظام آموزشی و پرورشی کشور

41

13

عزم و اراده ملی بهمنظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز

62

14

توانمندسازی سرمایه انسانی و بهبود شاخص توسعه انسانی

46

15

نهادینهسازی فرهنگ پرهیز از مصرفگرایی

39

16

تأ کید بر نظام توسعه منطقهای در کشور

48

17

امیدواری به رحمت خداوند و توکل بر قدرت الیزال الهی

51

18

اشاعه فرهنگ و ساختار اقتصاد مقاومتی

63

19

توسعه سرمایه اجتماعی با محوریت اعتماد ،انسجام و مشارکت عمومی

52

20

اتخاذ رویکرد سیستمی و نگاه جامع در پیشرفت

63

21

جانشینپروری و پرورش مدیران مورد نیاز در سطوح و مقاطع زمانی گونا گون

47
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ردیف

تعداد اجزا

ابعاد

22

اشاعه عدالت اجتماعی

64

23

بهبود مستمر

69

24

بازبینی و تحول علوم انسانی

41

25

توجه به نظام مدیریتی و پاالیش مدام این عرصه در کشور

62

26

توجه به حفظ و اعتالی نظام خانواده

46

27

توسعه نقش بخش خصوصی در کشور

39

28

گسترش رابطه دولت ،صنعت و دانشگاه

48

29

پیشرفت براساس عدالت و تالش و نه ظلم و استعمار

51

30

طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصهها برمبنای تفکر و اندیشه اسالم

63

31

افزایش روحیه جهادی و اخالص

52

32

افزایش عزت ملی و اعتمادبهنفس ملی

63

33

امید به خداوند و ایمان الهی ،مأیوس نشدن در برابر مشکالت و نگاه بلندمدت و تاریخی

47

34

ایستادگی و ثبات قدم

41

35

تحول نظام اداری

62

36

حفظ فرهنگ و هویت اسالمی  -ایرانی و ارزشهای اخالقی

46

37

پرهیز از شتابزدگی

39

38

اولویتبندی اهداف ،برنامهها و خطمشیگذاری مناسب

48

39

محور بودن انسان

51

40

تضمین استقالل همهجانبه کشور

63

مأخذ :یافتههای تحقیق.

گام دوم ،کدگذاری محوری :کدگذاری محوری ،گام دوم نظریهپردازی دادهبنیاد ﺑﻪ رواﻳﺖ
اﺳﺘﺮاوس و ﻛﻮرﺑﻴﻦ اﺳﺖ ( .)Strauss and Corbin, 1998: 122هدف اﻳﻦ گام ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ

ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺗﻮلید شده در ﻣﺮﺣﻠﻪ کدﮔﺬاری ﺑﺎز اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺟﺎﻣﻊ و

ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ مدل ﭘﺎراداﻳﻢ 1اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻛﻤﻚ ﻣﻲکندﺗﺎ نظریه ﻓﺮا گرد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را راﺣﺖﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دهد (شکل  .)2برقراری ارتباط بین مقولهها در کدگذاری محوری،

1. Paradigm Model
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ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ منزله ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﻳﺎ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار دارد .پس از آن ،سایر ﻣﻘﻮﻻت ﺑﻪ مثابه
ّ
ﻣﻘﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ،ذﻳﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ گونا گون مدل ﭘﺎراداﻳﻢ (شرایط علی ،زمینه ،عوامل مداخلهگر،
راهبردهای تعامل و کنش و پیامد) ،ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ ارﺗﺒﺎط داده ﻣﻲﺷﻮﻧد.
شکل  .2مدل پارادایم
زﻣﻴﻨﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠّﻲ

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮري

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺶ

ﭘﻴﺎﻣﺪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ

Source: Strauss and Corbin, 1998: 124.

مطابق شکل فوق بخشهای گونا گون مدل پارادایم عبارتند از:
ّ
 شرایط علی :1باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقول ه محوری میشوند .این شرایط رامجموعهای از مقولهها به همراه ویژگیهایشان تشکیل میدهند که بیشترین تأثیر را بر
شکلگیری مقوله محوری دارند.
 -مقوله محوری :2ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از پدیدهای ﻛﻪ اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر ﻓﺮا گرد اﺳﺖ .این مقوله ﺑﺎید

ﺑﻪﻗدرﻛﺎﻓﻲ اﻧﺘﺰاﻋﻲ باشد تا ﺑﺘﻮان ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﻮﻻت اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ آن رﺑﻂ داد.

1. Causal Conditions
2. Central Category
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 زمینه :1به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند گفته میشود .تشخیص وّ
ّ
تفکیک شرایط زمینهای از شرایط علی مشکل است .در برابر شرایط علی که مجموعهای
از متغیرهای فعال است ،شرایط زمینهای را مجموعهای از مفاهیم ،مقولهها یا متغیرهای
زمینهای تشکیل میدهند.
 راهبردهای تعامل و کنش :2کنشها و برهمکنشها بیانگر رفتارها ،فعالیتها و مراوداتهدفداریاند که در پاسخ به مقوله محوری و تحت تأثیر شرایط مداخلهگر اتخاذ میشوند.
به این مقوالت راهبرد نیز گفته میشود .از آنها با عنوان فرا گردها نیز یاد میشود.
 عوامل مداخلهگر :3شرایط عمومی و ساختاری هستند که مداخله سایر عوامل راتسهیل یا محدود میکنند.
 پیامد :4مقولهای که در رابطه با آن نظریه ارائه میشود و نتیجه راهبردهای تعامل و کنشاست ،پیامد خوانده میشود .اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دارای ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻲ (ﻧﺎم ﻳﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ) اﺳﺖ

ﻛﻪ ﺑﺮای ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﺎ ﻃﺮح پدیدار شده ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻌد از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﺎ کدﮔﺬاری مجدد دادهﻫﺎ؛ اﻧﻮاع ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ

ﻣﺤﻮری (زمینه و ﺷﺮاﻳﻂ مداﺧﻠﻪﮔﺮ) ،ﻛﻨﺶﻫﺎ و ﺑﺮﻫﻢﻛﻨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اداره ،ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآیند (ﺑﻪ آنها راﻫﺒﺮد ﻧﻴﺰ گفته ﻣﻲﺷﻮد) و ﭘﻴﺎمدﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آنها ﻧﻴﺰ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮند .شکل  3ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺰﻳ ﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠدد دادهﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣدل ﭘﺎرادﻳﻢ اﺳﺖ،

ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ کدﮔﺬاری ﻣﺤﻮری در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ است .همانطور که در ﺷﻜﻞ آمده اﺳﺖ ،در
ﻣﺮﺣﻠﻪ کدﮔﺬاری ﻣﺤﻮری ﺳﻌﻲ شد تا ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ منزله ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ،دادهها
ً
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر مدل ﭘﺎراداﻳﻢ مجددا ﭘﺮدازش شوند .ﺑﺮ اﻳﻦ اساس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﻮق
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮاوس درﺑﺎره ﻣﻘﻮﻟﻪﻣﺤﻮری ﻣﻄﺮح شده ،ﻣﻘﻮﻟﻪ «عدالت اجتماعی» به منزله
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮلید شده در ﻣﺮﺣﻠﻪ کدﮔﺬاری ﺑﺎز
1. Context
2. Action and Interaction Strategies
3. Intervening Conditions
4. Outcome
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری شده ،تالش شد تا ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ مداﺧﻠﻪﮔﺮ ،زمینه و

ﭘﻴﺎمد ﺑﺮای ﻣﻘﻮﻟﻪﻣﺤﻮری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮند.

شکل  .3نظریه گذار به اقتصاد دانشبنیان در ایران با رویکرد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
شرایط علّی
عزم و اراده ملی بهمنظور
دستیابی به اهداف سند
چشمانداز ،حفظ فرهنگ
و هویت اسالمی  -ایرانی
و ارزشهای اخالقی.

زمینه
نهادینهسازی فرهنگ اسالمی کار و

پیشرفت ،تبدیل پیشرفت به

جامعه،
عمومی
گفتمان
نهادینهسازی فرهنگ پرهیز از
مصرفگرایی ،اشاعه فرهنگ و
ساختار اقتصاد مقاومتی ،روحیه
جهادی و اخالص ،ایستادگی و ثبات
قدم و پرهیز از شتابزدگی.

راهبردهای تعامل و کنش
اولویتبندی اهداف و برنامهها ،ایجاد همافزایی از
طریق توسعه نظام ملی نوآوری در کشور ،ایجاد
سازمانهای یادگیرنده ،توسعه مرزهای دانشی با
تحقیق و توسعه ،جذب سرمایهگذاری خارجی
براساس انتقال فناوری ،ارتقای ظرفیت تابآوری
اقتصاد در شرایط خاص ،توسعه شبکهها و
سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز
بهصورت یکپارچه ،تسهیل فضای کسبوکار ،تحول
و هوشمندسازی نظام آموزشی و پرورشی کشور،
توانمندسازی سرمایه انسانی و بهبود شاخص
توسعه انسانی ،تأکید بر نظام توسعه منطقهای در
کشور ،جانشینپروری و پرورش مدیران مورد نیاز
در سطوح و مقاطع زمانی گوناگون ،بهبود مستم،

مقوله محوری:

عدالت

اجتماعی

توجه به نظام مدیریتی و پاالیش مدام این عرصه
در کشور ،توسعه نقش بخش خصوصی در کشور،

گسترش رابطه دولت ،صنعت و دانشگاه ،تحول
نظام اداری ،اولویتبندی اهداف و برنامهها و
خطمشیگذاری مناسب.

پیامد :اقتصاد دانشبنیان مبتنیبر الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
خودکفایی و اعتقاد به اقتصاد درونزا ،امیدواری به رحمت خداوند و توکل بر قدرت الیزال الهی ،توسعه سرمایه اجتماعی با محوریت اعتماد ،انسجام و
مشارکت عمومی ،اتخاذ رویکرد سیستمی و نگاه جامع به پیشرفت ،پیشرفت براساس عدالت و تالش و نه ظلم و استعمار ،طراحی یك تمدن جدید و
پیشرفته در همه عرصهها برمبنای تفکر و فرهنگ اسالمی ،عزت ملی و اعتمادبهنفس ملی ،محور بودن انسان ،تضمینکننده استقالل همهجانبه کشور.
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گام سوم ،کدگذاری انتخابی :هدف ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازی دادهبنیاد ،ﺗﻮلید ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺻﺮف پدیده .ﺑﺮای اینکه ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒدﻳﻞ ﺷﻮﻧد ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎید ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ یکدﻳﮕﺮ رﺑﻂ
ﻳﺎبند .این گام ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ کدﮔﺬاری (که

ﺑﻪ منزله ﻣﺮاﺣﻞ مقدﻣﺎﺗﻲ و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮای نظریهﭘﺮدازی ،ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ و رواﺑﻂ مقدﻣﺎﺗﻲ را ﺑﻪعنوان

ﺳﺎزهﻫﺎ و اﺻﻮل اﺻﻠﻲ نظریه در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲﮔﺬارند) ﺑﻪ ﺗﻮلید نظریه ﻣﻲﭘﺮدازد .ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ سامانمند ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ رﺑﻂ داده ،رواﺑﻂ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻚ رواﻳﺖ

مشخص ﻛﺮده و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴشتری ﻧﻴﺎز دارند ،اﺻﻼح ﻣﻲکند .در اﻳﻦ

گام ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد پس از تعیین ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ منزله ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ﻳﻚ رواﻳﺖ نظری ﺑﺮای

پدیده اراﺋﻪ شده ،سایر مقوالت به نحوی ﻛﻨﺎر ﻫﻢ قرار گیرند که ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ

سامانمند اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ( .)Ibid.,:131ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ کدﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﺮا گرد ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد

(ﭘﺎﻻﻳﺶ) ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎست؛ ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد آﻫﻨﮓ و چیدﻣﺎن ﺧﺎصی ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ

آنها را ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﻳﻚ نظریه (ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲکند .تئوری حاصل شامل ایدهها و
نمونههایی است که میتواند در پژوهشهای بعدی مورد بررسی قرار گیرد .این نظریه میتواند
در قالب مجموعهای از فرضیهها (اصلی و فرعی) بیان شود ( .)Creswell, 2004: 19ﻫﻤﺎنطور

ﻛﻪ اﺷﺎره شد در مقاله حاضر گذار به اقتصاد دانشبنیان برمبنای الگوی اسالمی  -ایرانی
پیشرفت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ پدیده ،ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی جدیدی ﺑﻪوجود آمدند

ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آنها ﺟداول کدﮔﺬاری ﺑﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ شد؛ ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ کدﮔﺬاری ﻣﺤﻮری ،ﺑﺮاﺳﺎس

مدل ﭘﺎراداﻳﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ «عدالت اجتماعی» ﺑﻪعنوان ﻳﻚ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ،ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﻴشتری پیدا ﻛﺮده و ﺑﻴﻦ آنها و ﻣﻘﻮﻟﻪﻣﺤﻮری رواﺑﻄﻲ اﻳﺠﺎد شد.

1
مشی گذار به اقتصاد
 .5قضایای نظریه مبنای پیشنهادی و رهنمودهای ناظر بر خط ِ
دانشبنیان در ایران با رویکرد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت

قضایای نظریه مبنا روابط کلی بین طبقهمحوری و سایر طبقات را نشان میدهند؛ بهطوریکه
1. Theoretical Propositions
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در نهایت به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهند شد .قضایا شامل روابط و ساختار مفهومی
هستند که در نظریه مطرح مورد نظر در شکل  3بیان شده است .در قسمت  ۶قضیه مطرح
می شوند .ازآنجاکه نظریهپردازی دادهبنیاد به تولید روابط مفهومی منجر میشود ،هر یک از
قضایای زیر در قالب فرضیه برای پژوهشهای بعدی قابل بررسی و سنجش است.
قضیه اول :عزم و اراده ملی بهمنظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز و حفظ فرهنگ
ّ
و هویت اسالمی  -ایرانی و ارزشهای اخالقی به منزله شرایط علی ،بر طبقهمحوری (بهبود
مستمر) تأثیرگذار است.
قضیه دوم :عدالت اجتماعی به مثابه طبقهمحوری بر راهبردهای تعامل و کنش (مطرح در
قضیه پنجم) مؤثر است.
قضیه سوم :عواملی چون زمینه قانونی مناسب (اصالح و تدوین قوانین و مقررات مورد
نیاز)؛ بازبینی و تحول علوم انسانی؛ توجه به حفظ و اعتالی نظام خانواده؛ امید به خداوند
و ایمان الهی ،مأیوس نشدن در برابر مشکالت و نگاه بلندمدت و تاریخی به مثابه عوامل
مداخلهگر بر راهبردهای تعامل و کنش مؤثرند.
قضیه چهارم :نهادینهسازی فرهنگ اسالمی کار و پیشرفت؛ تبدیل پیشرفت به گفتمان
عمومی جامعه؛ نهادینهسازی فرهنگ پرهیز از مصرفگرایی؛ اشاعه فرهنگ و ساختار
اقتصاد مقاومتی؛ روحیه جهادی و اخالص؛ ایستادگی و ثبات قدم و پرهیز از شتابزدگی
بهعنوان بستر و زمینهساز بر راهبردهای تعامل و کنش مؤثر خواهند بود.
قضیه پنجم :گذار به اقتصاد دانشبنیان با رویکرد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت پیامد و
نتیجه عوامل ذیل است :اولویتبندی اهداف و برنامهها؛ ایجاد همافزایی از طریق توسعه
نظام ملی نوآوری در کشور؛ ایجاد سازمانهای یادگیرنده؛ توسعه مرزهای دانشی با تحقیق
و توسعه؛ جذب سرمایههای خارجی براساس انتقال فناوری؛ ارتقای ظرفیت تابآوری
اقتصاد در شرایط خاص؛ توسعه شبکهها و سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری مورد
نیاز بهصورت یکپارچه؛ تسهیل فضای کسبوکار؛ تحول و هوشمندسازی نظام آموزشی و
پرورشی کشور؛ توانمندسازی سرمایه انسانی و بهبود شاخص توسعه انسانی؛ تأ کید بر نظام
توسعه منطقهای در کشور؛ جانشینپروری و پرورش مدیران مورد نیاز در سطوح و مقاطع
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زمانی متفاوت؛ بهبود مستمر؛ توجه به نظام مدیریتی و پاالیش مدام این عرصه در کشور؛
توسعه نقش بخش خصوصی در کشور؛ گسترش رابطه دولت ،صنعت و دانشگاه؛ تحول
نظام اداری و اولویتبندی اهداف و برنامهها و خطمشیگذاری مناسب.
قضیه ششم :اقتصاد دانشبنیان با رویکرد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،با این مشخصهها
مدنظر قرار میگیرد :با خودکفایی و اعتقاد به اقتصاد درونزا؛ امیدواری به رحمت خداوند و توکل بر
قدرت الیزال الهی؛ توسعه سرمایه اجتماعی با محوریت اعتماد ،انسجام و مشارکت عمومی؛ اتخاذ
رویکرد سیستمی و نگاه جامع در پیشرفت؛ پیشرفت براساس عدالت و تالش ،نه ظلم و استعمار؛
طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصهها برمبنای تفکر و اندیش ه اسالم؛ عزت ملی و
اعتمادبهنفسملیومحور بودنانسانبهطوریکهتضمینکنندهاستقاللهمهجانبه کشور باشد.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
پیشرفت مستلزم نگاهی جامع و سامانمند به حوزهها و ابعاد گونا گون قابل توجه و روابط
متقابل بین آنها با توجه به سابقه و تاریخچه علم و فناوری کشور است .چالش دولت تعیین
ً
بخشی جدا گانه.
روابط متقابل و همکاری بین این حوزههاست ،نه صرفا تعیین خطمشیهای
ِ
گذار به اقتصاد دانشبنیان یک فرا گرد ادامهدار است که نیازمند نگاهی راهبردی و انطباقپذیر،
با توجه به شرایط متغیر در طی زمان است .دراینباره توجه به شکافهای منطقهای ،اجتماعی
و اطالعاتی و تالش در جهت رفع آنها ضروری است؛ ضمن اینکه تقویت جامعه مدنی نیز باید
مدنظر قرار گیرد .همانطور که در این مقاله مطرح شد الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت،
بهعنوان مبنا و اساس همه اسناد و تالشهای کشور خواهد بود .ازاینرو گذار به اقتصاد
دانشبنیان نیز مستلزم مالحظه و درک این رویکرد است .بر این اساس عزم و اراده ملی
بهمنظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز و حفظ فرهنگ و هویت اسالمی  -ایرانی و
ارزشهای اخالقی از ضرورتهای هر اقدامی در این زمینه است .ازطرف دیگر باید محور
همه حرکتها و فعالیتها ،عدالت اجتماعی باشد؛ ضمن اینکه نهادینهسازی فرهنگ
اسالمی کار و پیشرفت و تبدیل پیشرفت به گفتمان عمومی جامعه به اقتصادی منجر
خواهد شد که تضمینکننده استقالل همهجانبه کشور خواهد بود.
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