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  تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش بنیان در میان کشورهاي منتخب 

  
  1دکتر منیره دیزجی

  2دکتر سهند دانشور

  3علیرضا بابایی اناري

  
  چکیده

جایگاه ایران و چهل کشور انتخابی در زمینه اقتصاد دانش بنیان  در این مقاله به بررسی و ارزیابی
. محاسبه  کارایی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده ها می باشدروش کار . پرداخته می شود

تجزیه و تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهاي محاسبه کارایی واحد هاي تصمیم گیري با استفاده از 
بر این اساس کارایی کشورهاي . برنامه ریزي خطی ریاضی و ورودي ها و خروجی هاي چند گانه است

 مؤلفۀ اقتصاد دانش بنیان با تعداد نیروي 13 ورودي محور و با استفاده از CCRطبق مدل منتخب بر 
کار، تولید ناخالص داخلی، تشکیل ناخالص سرمایه، کل مخارج صرف شده درفناوري اطالعات و 

 در تولید ناخالص داخلی به عنوان ورودي ها و صادرات کاالهاي با افزوده خدماتارزش  ارتباطات و
، تعداد کاربران اینترنت ، خطوط تلفن ثابت و همراه، باال، تعداد محققین در تحقیق و توسعهلوژي تکنو

بر پایه  . بهره وري نیروي کار و ارتباطات بین المللی به عنوان خروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد
ه نظر می رسد با پیروي از  در میان کشورهاي انتخابی می باشد و ب29نتایج این مقاله  ایران در جایگاه 

 .سیاستهاي ایاالت متحده آمریکا و چین بتوان جایگاه ایران را در این زمینه تقویت نمود
 

  .اقتصاد دانش بنیان ، تحلیل پوششی داده ها، ایران :هاي کلیدي واژه
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  Alireza.babai0@gmail.com انشگاه آزاد واحد تبریزدانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد، د .٣
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  121 -144ص ص
  6/8/90: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه
امروزه دانش و نوآوري بعنوان عوامل مهم ایجاد ثروت پذیرفته شده و در سطح 

در سطح کالن کشورهاي .  کالن فرصتها و چالشهاي جدیدي را فراهم کرده اندخرد و
هایی  المللی اقدام به ایجاد راهبردها و چارچوب در حال توسعه و سازمانهاي اقتصادي بین

س توانایی هاي براي رسیدن به اقتصاد دانش محور که در آن ثروت و درآمد بر اسا
در دو دهه آخر قرن بیستم نظریه پردازان . ، تالش می کننددانش و نوآوري است
، عصر )1988 (3و دراکر) 1984-1980 (2، مک الپ)1992-1986( 1اقتصادي نظیر رومر

. ، دانش منبع اصلی ثروت به شمار می آیدصادي را پیش بینی کردند که در آنجدید اقت
وت  ، دانش به عنوان منبع اصلی ثرید که به عصر دانش مشهور شده استدر عصر جد

. دي به شمار می آیددانش در این عصر عامل اصلی براي تولید اقتصا. شناخته شده است
، در این دوره ساختار سازمان اقتصادي تغییر می کند و بر اساس شبکه عالوه بر این

بندي شکل گرفته است ، به تعبیر دیگر سیستم اقتصادي در عصر جدید از اقتصاد منابع 
، یعنی ماهیت تولید، اقتصاد دانش محور نزدیک شده است محور فاصله گرفته و به

ت با آنچه که در گذشته وجود داشت، شده است تجارت، اشتغال و کار بسیار متفاو
غال سنگ، سنگ در گذشته، منابع طبیعی همانند ذ ). 1387،32،عظیمی و  برخورداري(

، ر اقتصاد دانشلیکن د. ، منابع اصلی اقتصاد به حساب می آمدآهن و نیروي انسانی
تولید و بهره برداري از دانش سهم عمده اي در ایجاد ثروت دارد و سرعت تغییرات بسیار 

به واقع اقتصاد جدید بیانگر وجوه یا بخشهاي یک اقتصاد است که در حال . زیاد است
 تولید یا به کارگیري ابداعات یا فن آوري جدید به منظور رسیدن به رشد بلند مدت و

تم هاي پیچیده س، تقاضا براي مهارت هایی که بتواند با سیامروزه. شتغال استافزایش ا
   هاي مادي،  به همین دلیل است که در کنار سرمایه. کار کند افزایش یافته است

هاي انسانی اهمیت ویژه اي پیدا کرده و به همین دلیل گفته می شود که نیروي  سرمایه
آنجا که  از. ید و اقتصاد جدید را تشکیل می دهدکار بسیار ماهر بخش اعظم عوامل تول

و بازده تولید زیاد ) بهره وري(در فناوري هاي جدید و اقتصاد دانش محور، قدرت تولید 
می شود، لذا دولت هاي جهان اعم از صنعتی و در حال توسعه مصمصم شده اند تا 

 چرا که اقتصاد .آموزش و کسب مهارت ها را به سمت اقتصاد دانش محور متحول سازند
                                                           

1 - Romer 
2 - Mechlap 
3 - Deraker 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ...یگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش بنیانتعیین جا
   

 

123

دانش محور نه تنها بیکاري را کاهش می دهد، بلکه به کمک ارتقاء بهره وري از تورم 
آالت مورد استفاده و کار با  در نتیجه، مهارتها و ابزار. می کاهد و بر درآمدها می افزاید

      ).176، 1385، صادقی و آذربایجانی(ر گرفته است مهارت باالتر مورد توجه روزافزون قرا
واژة اقتصاد دانش بنیان اولین بار توسط سازمان توسعه و همکاري اقتصادي 

)OECD(1توزیع واستفاده از  اقتصادهایی که بر اساس تولید"  ابداع شد و به عنوان ،
این مفهوم گویاي ). OECD, 1996, 21–24( تعریف شد "دانش و اطالعات قرار دارند 

ن اقتصاد است و می توان گفت که اقتصاد دانش سهم و نقش دانش و فناوري در جریا
 : )84، 1384معمارنژاد، ( کند بنیان حداقل به دو ویژگی اقتصاد نوین به شرح زیر اشاره می

   
  . با اهمیت تر از گذشته استدر اقتصاد دانش بنیان ، دانش از نظر کمی و کیفی -1
 .اد جدید استعامل محرکه اقتص)ICT2  (کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات -2
  

، سرمایه گذاري در دانش و صنایع در اقتصاد دانش بنیان OECDطبق تعریف 
     سپس سازمان همکاري اقتصادي آسیا  .دانش پایه مورد توجه خاص قرار گرفته است

 )APEC(3 تولید ، توزیع و " این ایده را گسترش داد و بیان نمود که در اقتصاد دانش 
ین عامل پیش برنده رشد ، خلق ثروت و اشتغال در تمامی صنایع استفاده از دانش مهمتر

دانش بنیان مفاهیمی همچون در حالی که اقتصاد   ).APEC, 2000  7 ,( "می باشد
، اما خود بسیار  می گیرد، تحصیالت دانشگاهی و تحقیق و توسعه را در برنوآوري

. ي اقتصاد نشان می دهدگسترده تر از اینهاست و اهمیت دانش را در تمامی زمینه ها
 نیز شناخته " اقتصاد مدرن" یا " اقتصاد نوین "به عنوان ) محور(اقتصاد دانش بنیان 

بر پایه تعریف . ، جدا گردد نامیده می شود" اقتصاد قدیم "ه شده است، تا از آنچه ک
APEC دیگر اقتصاد دانش محور براي رشد و تولید ثروت تنها به تعدادي از صنایع با 

ناوري باال متکی نمی باشد ، بلکه تمامی صنایع بر حسب نیاز خویش از دانش استفاده ف
 دانشی که در بنیان اقتصاد دانش محور قرار گرفته است ، بسیار APECاز نظر . می کنند

در . فراتر از دانش فنی است و شامل دانش فرهنگی ، اجتماعی و مدیریتی نیز می شود
 اقتصاد دانش محور ، اقتصادي است که در "ی شود که بیان مAPEC راستاي تعریف 

                                                           
1-Organization for Economic Corporation and Development  

-Information Communication Technology  2 
3-Asia Pacific Economic Cooperation 
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آن تولید و به کارگیري دانش در خلق ثروت مهم ترین و غالب ترین نقش را برعهده 
این اقتصاد تنها به جلو راندن مرزهاي دانش نمی پردازد بلکه استفاده اثر بخش تر . دارد

 1فاري. "یز در نظر دارد از تمامی انواع دانش در تمامی فعالیت هاي اقتصادي را ن

 نسبت شغل هاي اقتصادهاي مبتنی بر دانش را اقتصادهایی می داند که در آنها) 2004(
   ، اطالعات به عنوان عامل تعیین کننده محسوب شده و سهم دانش بر باال بوده

 2از نظر داهلمن و اندرسون. سرمایه هاي نا مشهود فراتر از سرمایه هاي مشهود می باشد
اقتصاد دانش ، اقتصادي است که در آن دانش خلق و اشاعه می یابد و به طور  ) 2000( 

مؤثري توسط فعاالن اقتصادي براي توسعۀ اقتصادي و اجتماعی مطلوب تر به کار گرفته 
واژة اقتصاد دانش در اینجا به معنی آن بخش از اقتصاد است که از طریق . می شود

اقتصاد دانش محور اقتصادي است که در آن دانش فعالیت فکري خلق ثروت می کند و 
اقتصاد دانش محور مفهومی وسیع تر از جامعه . مهم ترین عامل بهره وري می باشد

ن، دانش کار گذاري شده اي که در آن کارگرا جامعه اطالعاتی جامعه. اطالعاتی می باشد
اي  جامعه دانش واژه، می توان گفت اینعالوه بر . ، توزیع و استفاده می کنندرا تولید
تر نسبت به اقتصاد دانش محور است که در مقایسه با موضوعات محدود اقتصادي،  وسیع

هاي  جامعه دانشی تمامی جنبه. گیرد تجاري و صنعتی فعالیت فکري بیشتري را در بر می
اقتصاد حال حاضر ، که در آن دانش در قلب ایجاد ارزش افزوده است ، را در بر می گیرد 

 گرفته تا صنایع خالقی مانند رسانه و ICTتولیدات کارخانه اي با تکنولوژي باال و از 
   ). ( Rooney , 2005 , 410معماري

 کتاب خود را با عنوان تحقیق در باب ماهیت و علل 1776  در سال 3آدام اسمیت
 او به نقش دانش در رشد اقتصادي واقف بوده و از طبقه اي از. ثروت ملل نوشت

ان نام می برد که هم آینده نگري دارند وهم با تولید دانش که به لحاظ متخصص
 200در حدود انقالب صنعتی . اقتصادي مفید است به رشد اقتصادي کمک می کنند

، چیزي جز و رشد و توسعه اقتصاد جهانی بوده، که علت تحوالت سال پیش در انگلستان
 4دان آلمانی فردریک، اقتصاداسمیتصد سال پس از . ه استظهور دانش در فناوري نبود

بر اهمیت زیر ساختها و نهادهایی تأکید می کند که موجب توسعه نیروهاي تولیدي 

                                                           
1-Foray 
2-Dahlman & Anderson  
3-Adam smith 
4-Fredrick 
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هستند و فردریک منشأ این زیرساخت ها و نهادها را تولید دانش و توزیع مناسب در 
  هم عامل توسعه و تحول نظام هاي اجتماعی و اقتصادي را تضاد1هگل. اقتصاد می داند

. بین نهادهاي موجود با ادراکات رشد یافته می داند که خود از رشد دانش متأثر است
  حدود صد سال پس از اسمیت، موتور محرکه تغییر نظام اقتصادي را تضاد بین 2مارکس

نیروهاي تولیدي با روابط اجتماعی تولید می داند و تحول نیروهاي تولیدي را برون زا 
روهاي تولیدي را حاصل رشد دانش و توسعه علوم می داند فرض می کند، زیرا رشد نی

که برون زا است، از این رو همان عامل اصلی در تحوالت نظام اقتصادي و تحول به 
سوي نظام برتر یعنی سوسیالیسم علمی را جز رشد دانش و توسعه علوم و کاربرد آن در 

  ). 89، 1387عظیمی، (صنعت ، یعنی پیشرفت تکنولوژي نمی داند 
اقتصاددانان نئوکالسیک در اوایل قرن بیستم نیز به تأثیر دانش در رشد اقتصادي 
توجه کرده اند و رشد فناوري را تابعی از کاربرد دانش و علوم در ابزار تولید می دانستند، 
از همین رو با رشد دانش و ظهور آن در فناوري ها و با بکارگیري آن فناوري ها ، رشد 

البته در همه تئوري هاي قبلی  دانش عاملی برون زا در رشد .  شداقتصادي حاصل می
، اقتصاددان اتریشی به جایگاه ویژة 3اقتصادي به شمار می آمد، در مراحل بعدي شومپیتر

وي همانند گالبریس، گودین و . نوآوري و ابداعات در رشد اقتصادي توجه ویژه کرد
یادي بر سهم دانش در نوآوري ها،  در این زمینه مطالعه نموده و تأکید ز4هرشمن

 5امروزه اقتصاد دانانی همچون رومر و گراسمن. ابداعات فنی و رشد اقتصادي داشت
صاحب تئوري هاي جدید رشد اقتصادي هستند که می خواهند عوامل اصلی در رشد 
      اقتصادي بلند مدت را بررسی کنند و البته دانش را یکی از مهم ترین این عوامل 

در واقع در تمام این نظریه ها، دانش که مایۀ فناوري است همواره موتور رشد . دانندمی 
   ).84 ، 1384معمارنژاد ، (اقتصادي محسوب شده است 

روند پیشرفت جوامع صنعتی نیز در طول تاریخ نشان می دهد ، اطالعات ، فناوري 
 یافتگی و پسا صنعتی و دانش عواملی هستند که جوامع در حال توسعه را به دورة توسعه

جامعه ابتدایی جامعه اي است که کل نهادة آن نیروي کار است و به . رهنمون می سازند
کار گیري زمین که عامل اصلی تولید است موجب گذار به جامعه ماقبل توسعه یافتگی با 

                                                           
1-Hegel 
2-Karle marcs  
3-Schumpeter 
4-Galbris & Godin & Hoshman 
5-Romer & Grasman 
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در مرحله بعدي سرمایه به داده هاي اولیه اضافه . داده هاي نیروي کار و زمین می گردد
توسعه و گسترش کارآفرینان واطالعات . می گردد و جوامع در حال توسعه پدید می آیند

اضافه شدن  در این مرحله ، جوامع در حال توسعه را تبدیل به جوامع صنعتی می کنند و
فن آوري و مخارج تحقیق و توسعه به داده هاي اولیه تولید در جوامع صنعتی ، آنها را 

حال آخرین مرحلۀ جهش به سوي . افتۀ اقتصادي می نمایدتبدیل به جوامع توسعه ی
ورود دانش به عرصه تولید ، توزیع و مصرف می ) پسا صنعتی(جوامع پیشرفته صنعتی 

در این مرحله دانش عامل اصلی رشد است و عمده ارزش افزوده تولید جامعه ناشی . باشد
 موتور رشد اقتصادي است ازدانش می باشد و به نوعی دانش عامل اصلی تولید ، رفاه و

), 38 – 40   Burke, 2000.(  
  

  :اقتصاد دانش بنیان بر خاسته از دو نیروي اصلی است 
 افزایش جهانی شدن امور -2 افزایش دانش بري فعالیتهاي اقتصادي -1
افزایش دانش بري برخاسته از ترکیب عوامل مختلف نظیر انقالب فناوري . اقتصادي

جهانی شدن هم ناشی از .  سرعت تحوالت تکنولوژیکی استاطالعات و نیز افزایش
برداشته شدن قید وبند هاي دولتی و بین المللی و نیز انقالب ارتباطی وابسته به فناوري 

در هر حال باید به این نکته توجه داشت که اصطالح اقتصاد دانش به . اطالعات است
 هیچ یک از تحوالت ذکر کل ساختار نوظهور اقتصادي اشاره دارد و به طور مشخص

  ).1384نیل فروشان ، ( شده یا ترکیب آنها را در بر نمی گیرد 
با کاربرد مستمر و تولید دانش به عنوان هستۀ اصلی فرایند توسعه اقتصادي ، 

اقتصاد دانش بنیان اقتصادي است . ضرورتآ اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان تبدیل می شود
شد اقتصادي است که در آن دانش کسب، تولید و انتشار که در آن دانش، کلید اصلی ر

. پیدا می کند و به صورت کارا و مؤثري در افزایش توسعه اقتصادي استفاده می شود
گذار موفق اقتصادها به اقتصاد دانش بنیان عمومآ نیاز به عواملی از قبیل سرمایه گذاري 

، به روز کردن زیرساخت هاي بلند مدت در آموزش ، توسعه ظرفیتهاي اختراع و نوآوري
عوامل . اطالعاتی و یک محیط اقتصادي دارد که بازارهاي معامالتی را به وجود می آورد

  به . مذکور توسط بانک جهانی به عنوان پایه هاي چارچوب اقتصاد دانش نامیده شد
نش گونه اي که نظام نهادي و اقتصادي باید انگیزة الزم براي کاربرد کاراي موجودي دا

به منظور خلق دانش جدید، حذف فعالیت هاي ناکارآمد و شروع فعالیت هاي جدید با 
سیاست هاي دولت به ویژه سیاست هاي . را ایجاد کند) رونق کارآفرینی(کارآمدي بیشتر 
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مربوط به فناوري ، صنعت و آموزش ، مستلزم توجه بیشتر بوده و زیرساخت ها و ایجاد 
همچنین از الزامات .  و تعلیم و تربیت داراي اهمیت می باشدانگیزه براي سرمایه گذاري

، جمعیت تحصیل کرده و ماهري است که به خوبی بتواند ، دانش را خلق  اقتصاد دانش
آموزش و سرمایه گذاري در سرمایۀ انسانی ، سرمایه گذاري بلند . و آن را بکار گیرد

لذا در یک اقتصاد دانش . واهد بودمدتی است که بدون آن اقتصاد دانش بنیان ناپایدار خ
محور توسعه یافته ، خدمات آموزشی باکیفیتی که در اختیار افراد قرار می گیرد ، اولویت 

از طرف دیگریک نظام نو آور کارا متشکل از بنگاه ها ، . اصلی اقتصاد و جامعه است
بی به دانش مراکز پژوهشی و دانشگاهی ، مشاوران و سایر سازمان ها به منظور دست یا
نوآوري اغلب . جهانی و تطبیق آن با نیازهاي محلی و خلق فناوري هاي نوین الزم است

بنابراین ترتیباتی که باعث ارتقاء . نتیجه پیوند دانش در فعالیت ها و صنایع مختلف است
اي  تواند متضمن منافع قابل مالحظه ، میو درون سازمانی می شود سازمانی نبی همکاري
ن امر گویاي آن است که اقتصاد دانش بنیان باید در جهت ایجاد تعامل بین ای. باشد

ارتباط بین تحقیق و توسعه و تولید یا تجاري سازي ( سازمان ها ، محققان و تکنسین ها 
در نهایت الزام دیگر . تالش کند تا منجر به یافته هاي جدیدي شود) فناوري هاي جدید

 تسهیل کنندة ارتباطات ، انتشار و پردازش اطالعات اقتصاد دانش بنیان زیر ساخت هاي
، فناوري با سیستم هاي پیشرفته اي است  ) ICT(فناوري ارتباطات و اطالعات . است

که سبب کاهش هزینۀ اطالعات و سهولت دسترسی به مجموعۀ جامع تري از دانش و 
هاي اخیر به   پشتوانه اقتصاد دانش بنیان می باشد و در سالICT. اطالعات می شود

عنوان وسیله مؤثر و کارا براي افزایش رشد اقتصادي و توسعۀ پایدار به رسمیت شناخته 
 و نیز توانایی آنها در از بین ICTبا توجه به هزینۀ نسبی پایین استفاده از . شده است

اقتصاد . بردن فاصله در انتقال اطالعات و دانش در سرتاسر جهان انقالبی ایجاد کرده اند
      ، به عنوان یک ابزار پیش برندة تغییرات نگاه نمی کند بلکه آن را ICTین به نو

 ، به ICT. وسیله اي براي آزادسازي پتانسیل خالق و دانش نهفته در انسان می داند
تنهایی موجب تحول در جوامع نمی گردد ، بلکه تسهیل کنندة خلق دانش در جوامع 

  ).62-63 ، 1384حسینی ، ( نوآور می باشد
علی رغم کنکاش محققان در زمینه بررسی کارایی اقتصاد دانش ، با استفاده از 
روش تحلیل پوششی داده ها ، تاکنون فقط دو مطالعه یکی در کشور ایران و دیگري در 
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البته دیگر . کره انجام گرفته است ، که در زیر به شرح مختصر آنها پرداخته می شود
  . به صورت توصیفی انجام گرفته اندتحقیقات در این زمینه صرفا

 توسعه کشورهاي آسیاي جنوب "در مقاله اي تحت عنوان ) 2007 (1تان و هوي
 به بررسی شکاف "شرقی به سمت اقتصاد دانش بنیان به روش تحلیل پوششی داده ها 

        دانش و کارائی نسبی کشورهاي انتخابی در انتقال به سمت اقتصاد دانش بنیان 
در این مقاله عملکرد کشورهاي انتخابی به دو روش نمودار راداري و تحلیل . دازدمی پر

نمودار رادار نشان می دهد که کشورهاي . پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار می گیرد
توسعه یافته، موجودي دانش زیادي را اندوخته اند و همچنین بسترهاي الزم براي توسعه 

کشورهاي در حال توسعه مثل چین، مالزي، فیلیپین و تایلند  . اقتصاد دانش بنیان را دارند
عقب مانده و به کندي حرکت می کنند که علت این عقب ماندگی به احتمال زیاد ناشی 

  تحلیل پوششی داده ها نیز نشان . از جمعیت کشورها یا محدودیت در منابع می باشد
ره برداري از منابع اشان می دهد که کشورهاي کوچک کارائی نسبی باالتري در به

ژاپن کارائی بیشتري  فنالند ، مالزي ، سنگاپور و کره جنوبی در مقایسه با آمریکا و . دارند
همچنین در این میان اندازه کشورها و میزان . در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش محور دارند

کور به خود اهداف مل توسعه یافتگی کشورها ، بیشترین وزن را در زمینه دستیابی به
  .اختصاص داده اند

 ارزیابی اقتصاد دانش "، در مقاله اي با عنوان ) 1386(عید محمد زاده و همکاران 
 به اندازه گیري کارایی و رتبه بندي کشورهاي "با استفاده از مدل برنامه ریزي ریاضی 

 شده در آنها با استفاده از ورودي هاي سرمایه انسانی ، مخارج صرف. انتخابی پرداختند
          و خروجی شاخص اقتصاد دانش که بر پایه متوسط R & D و  ICTزمینه 

به دو روش بازدهی ( شاخص هاي نوآوري ، آموزش و فناوري ارتباطات و اطالعات ، 
کارایی و رتبه بندي شانزده کشور )  ثابت نسبت به مقیاس و متغیر نسبت به مقیاس 

 دهد که با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، یج نشان مینتا. اند انتخابی را بررسی کرده
، سوریه و کویت در میان کشورهاي انتخابی از بیشترین کشورهاي ترکیه، بحرین، اردن

بافرض بازده متغیر نسبت . درصد است 9/72کارایی برخوردار بوده و متوسط کارائی اشان 
کشورهاي کارا می پیوندند و ، کشورهاي آذربایجان و ازبکستان نیز به جمع به مقیاس

                                                           
1-TAN , Hooy 
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ایران جزو کشور هاي ناکارا بوده و به منظور .  درصد خواهد بود75اشان  متوسط کارائی
  . افزایش کارایی باید کشور ترکیه را الگوي خود قرار بدهد

بررسی میزان تحقق " در مقاله اي تحت عنوان) 1385(عمادزاده و همکاران 
 نشان دادند که "یسه تطبیقی با کشورهاي همسایهمقا: اقتصاد دانش محور در ایران

در زمینه بسترسازي فناوري  گرچه ایران در سالهاي اخیر دستاوردهاي ارزشمندي
اطالعات و ارتباطات و آموزش داشته است، ولی هنوز زیرساختهاي الزم جهت دستیابی 

د دانش همچنین در برخی از اجزاء اقتصا. به اقتصاد دانش محوررا کسب نکرده است
بررسی . عقب تر است) ترکیه ، پاکستان و کویت(محوراز سه کشور همسایه مورد بررسی 

و مقایسه دستاوردهاي زیرساختهاي اقتصاد دانش محور از جمله مقاالت، اختراعات و 
تولید صنایع دانش بر نشان می دهد ، ایران از همین بسترهاي اندك موجود نیز نتوانسته 

رد و دستاوردهاي اندك در مقایسه با کشورهاي همسایه ، سهم ایران استفاده الزم را بب
  .شده است

 اقتصاد دانش و شکاف "، در مقاله اي تحت عنوان )1384(حسینی و همکاران 
 به بررسی شکاف عوامل تولید و همچنین شکاف دانش موجود در بین "توسعه در ایران 

ز روش مقایسه اقتصاد دانش بانک جهانی در این مطالعه ا.  کشور انتخابی پرداخته اند16
)KAM  ( قتصاد ایران به لحاظ نتایج این مطالعه نشان می دهد که ا. استفاده شده است

بنابراین در قالب مقایسه بیان شده ، . ، انسانی و مالی با کمبود مواجه نیستعوامل طبیعی
اسب داده ها و اقتصاد دانش محور ایران با شکاف مواجه بوده و به رغم وضعیت من

 . ظرفیت هاي اقتصاد دانش ، ستانده هاي آن در ایران پایین می باشد
هدف این مقاله تعیین جایگاه ایران در میان چهل کشور منتخب جهان در زمینه 
اقتصاد دانش بنیان می باشد که در این راستا سازماندهی مقاله بدین صورت بوده که 

    ، اد دانش بنیان و سیر تاریخی ظهور اقتصپس از مقدمه و ضمن بیان تعاریفی از
ویژگی ها و چارچوب هاي آن ، در بخش ابزار و روشها، کارایی اقتصاد دانش بنیان در 
ایران و کشورهاي منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده و 

بندي شده و در بر اساس یافته هاي مدل، کشورهاي مورد مطالعه در این زمینه رتبه 
  .نهایت نتایج جمع بندي شده ارائه می گردند
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  ابزار و روشها
امروزه دانش به عنوان مهم ترین عامل تولید و رشد اقتصادي در اقتصاد نوین 
شناخته شده است و اهمیت آن براي دولت مردان، سیاست گذاران و محققان علمی و 

تردیدي نیست که دسترسی به ابزار و . صنعتی در همه جاي دنیا به اثبات رسیده است
    روشهاي اندازه گیري و ارزیابی دانش نیز به همان اندازه اهمیت یافته است ، زیرا 
برنامه ریزي جهت رشد و توسعه در اقتصاد نوین بدون شناخت جایگاه کشور از نظر 

صاد در اقت. اقتصاد دانش بنیان و نقاط قوت وضعف در این زمینه امکان پذیر نیست
سنتی، شاخص هاي مهمی از جمله تولید ناخالص داخلی ، تولید کل ، سرمایه گذاري ، 
مصرف کل ، اشتغال و سایر متغیرهاي عمده کالن جهت بررسی عملکرد اقتصاد داخلی 
و جهانی به کار گرفته می شود ، اما شاخص هاي مذکور به دالیل متعددي در سنجش 

قربانی جاهد ، ( برخی از دالیل این مساله عبارتند از . اقتصاد مبتنی بر دانش ناتوانند
1388: (   

 ، فرمول یا شاخص هایی که بیانگر اثر دانش به  در شاخص هاي سنجش سنتی-1 
  . عنوان نهاده تولید در محصول باشند ، وجود ندارد

 تعیین نهاده هاي خلق دانش در اقتصاد سنتی به دلیل عدم وجود تجزیه و تحلیل -2
  . اتی دانش ، ممکن نیستمحاسب

 گونه هاي مختلف دانش در اقتصاد سنتی کدبندي نمی شود ، یا به عبارت دیگر در -3
  .دانش در محاسبات اقصاد دانش محور وجود نداردشاخص هاي سنتی سنجش انواع 

  
  با توجه به نواقص مذکور، مراکز علمی و تحقیقاتی و مؤسسات بین المللی 

 آن اندازه گیري اقتصاد دانش محور تعریف کرده اند که ازشاخص هاي دیگري براي 
،  APEC، روش ارزیابی قدرت دانششاخص،  HDI (1( شاخص توسعه انسانی : جمله

  .KAM( 2(، روش ارزیابی دانش )OECD(شاخص سازمان توسعه و همکاري اقتصادي 
 توجه به این که شاخص توسعه انسانی وسیله اي براي اندازه گیري رشد با

، شاخص تحصیل و ترکیبی از سه شاخص امید به زندگیپیشرفت انسان هاست و 
شاخص درآمدي است و تنها نرخ باسوادي و پوشش تحصیلی به عنوان معیاري از سطح 

                                                           
1- Human Development Index 
2- Knowledge Assessment Methodology 
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 نیزظرفیت APECدانش در اقتصاد منظور شده است و شاخص ارزیابی قدرت دانش 
ه این نحو که سهم فعالیت هاي موجود اقتصاد در رابطه با دانش را بررسی می کند ، ب

اقتصادي دانش بر رایج در اقتصاد را به عنوان قدرت دانش در اقتصاد در نظر می گیرد ، 
و در این دیدگاه ها متغیرهاي بسیاري از جمله تولید علم ، مقاالت منتشر شده ، 

سعه و نادیده گرفته شده است و سازمان تو... اختراعات و ابداعات ، فناوري اطالعات و 
 استفاده می نماید ، لذا در میان KAMهمکاري اقتصادي در سنجش خود از شاخص 
 کاملترین و جامع ترین روش به KAMتمامی روشهاي ارزیابی اقتصاد دانش ، شاخص 

حساب می آید که ترکیبی از تمام شاخص ها و روشهاي دیگر است ، که در اینجا به 
  .بررسی آن پرداخته می شود

رسیدن به اقتصاد دانش بنیان نیاز به استراتژي هاي بلند مدتی دارد که گذار براي 
جهت سهل و آسان کردن فرایند . بر توسعه چهار رکن اقتصاد دانش متمرکز شده باشد

 KAM موسوم به KFD(1(انتقال و گذار، برنامه مؤسسه دانش براي توسعه بانک جهانی 
یکی از ابزارهاي اینترنتی است که  KAM. یا روش ارزیابی دانش توسعه یافته است

این وسیله با . آمادگی کشورها را براي دست یابی به اقتصاد دانش بنیان ارزیابی می کند
کاربرد آسان خود ابزاري براي کمک به کشورها در زمینه شناخت نقاط قوت و ضعف آنها 

. بنیان است پایه اقتصاد دانش 4بوسیله مقایسه خود با همسایگان و سایر کشورها در 
 براي مسایل و فرصت هاي سرمایه گذاري که یک کشور ممکن است با KAMبنابراین 

روش شناسی ارزیابی . آنها در انتقال به اقتصاد دانش بنیان مواجه گردد ، سودمند است
طراحی شده ابزاري براي  2که به وسیلۀ مؤسسۀ بانک جهانی) KAM(اقتصاد دانش 

اخت نقاط قوت و ضعف آنها براي رقابت در عرصۀ جهانی کمک به کشورها در زمینۀ شن
 کشور از جمله ایران  از سال 146 براي KAMپایگاه آماري . اقتصاد دانش می باشد

 نماگر بکار گرفته شده از 109مجموعه .  به بعد توسط بانک جهانی تهیه شده است1998
مهاي شاخص عملکرد  زیر گروه به نا8چهار طبقه اصلی اقتصاد دانش محور در قالب 

اقتصادي ، رژیم اقتصادي ، حکومت داري ، سیستم نو آوري ، آموزش ، نیروي کار ، 
جنسیت ، تکنولوژي اطالعات و ارتباطات که هر کدام داراي زیر شاخه هاي فرعی 

  3.هستند در پایگاه اطالعاتی بانک جهانی ارایه شده است
                                                           

1 - Knowledge for Development 
2- World Bank Institute 
3- World bank ( 2011 ) 
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ابتدا هر یک از کشورها بر اساس  نماگر معرفی شده ، 109براي استاندارد کردن 
رتبه اول به کشوري . مقدار خام نماگر مرتب شده و رتبه هر کشور مشخص می شود
این روند ادامه پیدا . اختصاص می یابد که داراي بیشترین مقدار از متغیر مربوطه باشد

رهاي در این رتبه بندي به کشو. می کند تا این که پایین ترین کشور نیز رتبه بندي شود
با مقدار مساوي از یک نماگر ، رتبۀ یکسان داده می شود و کشورهایی که نماگر مربوطه 

مقدار نرمال . براي آنها مشخص نبوده و یا وجود ندارد ، از رتبه بندي خارج می شوند
  .    براي هر کشور بر اساس رابطۀ زیر بدست می آیدN(u)شده نماگر 

  
                  N (u) =  10  . ( )                      (١) 

  
نشان دهندة تعداد رتبه هاي باالتر از رتبۀ هر کشور بر حسب نماگر  N(w)که 

بر این اساس . تعداد کل رتبه ها براي نماگر مربوطه می باشد N(c)مربوطه می باشد و 
    حاصل ) 10 الی0( نماگر، یک مقدار بین 76براي هر کشور در ارتباط با هر یک از 

می شود که نشان دهندة عملکرد آن کشور در مقایسه با دیگر کشورها می باشد و 
 طبقۀ اشاره شده ، میانگین مقادیر استاندارد شدة متغیرهاي آن 7شاخص هر یک از 

مربوط به هر کشور بر پایه ) KEI(بر این اساس ، شاخص اقتصاد دانش . طبقه می باشد
نظام اقتصادي، نوآوري، آموزش و فناوري اطالعات و ( ه متوسط شاخص هاي چهارطبق

، نوآوري(  از متوسط شاخص سه طبقه هر کشور) KI(و شاخص دانش ) ارتباطات
 .بدست می آید) آموزش و فناوري اطالعات و ارتباطات

، کارایی را نسبت مقدار تولید شده به مقدار عاملی که به )1378(لغت نامه فرهنگ 
 تولید یک ستانده به حد " نیز کارایی یک بنگاه را 1فارل. ف نموده استکار رفته ، تعری
همچنین فارل با استفاده . "، تعریف نموده است  از یک مقدار مفروض نهادهکافی بیشتر،

از این تعریف به بیان انواع کارایی به صورت کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی 
 را  توانایی یک واحد در بدست 2 یا تکنیکیوي کارایی فنی. اقتصادي پرداخته است

این کارایی . آوردن حداکثر خروجی با یک دسته از ورودي هاي ثابت تعریف کرده است
به عبارت دیگر کارایی . می باشد) بنگاه(متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد 

                                                           
1- Farrell 
2- Technical Efficiency 
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ی به فنی، اختالف بین نسبت خروجی به ورودي مشاهده شده با نسبت بین خروج
 نیز عبارت است از توانایی یک واحد 1کارایی تخصیصی. ورودي در بهترین شرایط است

در استفاده بهینه از نهاده ها براي تولید ، با توجه به قیمت و تکنولوژي ، به گونه اي که 
در کارایی تخصیصی فرض بر این است که سازمان مورد نظر از . هزینه حداقل گردد

 ترکیبی از کارایی فنی و 2همچنین کارایی اقتصادي. اراستلحاظ تکنیکی کامآل ک
همانطور که گفته شد ، کارایی فنی بیانگر حداکثر سطح تولید ممکن . تخصیصی است

براي یک بنگاه تولیدي با استفاده از نهاده هاي معین بوده و کارایی تخصیصی با توجه 
تکنولوژي ، میزان به به قیمت عوامل و محصوالت و لحاظ سطح معین و ثابتی از 

این دو مفهوم در مجموع بیانگر . کارگیري نهاده ها را در اندازة بهینه شان نشان می دهد
یک سازمان زمانی به . کارایی اقتصادي است که از آن به کارایی هزینه نیز یاد می شود

 به. کارایی اقتصادي می رسد که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی ، کارا باشد
  ).   18-19  ،1386فالح ، ( عبارت دیگر کارایی فنی ، بخشی از کارایی اقتصادي است 

در . محاسبه کارایی با استفاده از روشهاي پارامتري و غیرپارامتري انجام می گیرد
در نظر گرفته می شود و با ) هزینه(روشهاي پارامتري ، ابتدا شکل خاصی از تابع تولید 

طبق تعریف تابع تولید ، . ج اقتصادسنجی تخمین زده می شوداستفاده از روشهاي رای
با در . واحدهایی که در یک صنعت کارا عمل می کنند ، منطبق بر تابع تولید می باشند

مقادیر ) واریانس(اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهاي تولیدي ، می توان میزان انحرافات 
زده شده است ، کارایی واحدها را ارزیابی و تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین 

ضرورت تصریح یک شکل خاص براي تابع تولید مرزي ، وجود ستادة . سنجش نمود
واحد جهت برآورد تابع تولید مرزي و نقص مفروضات متغیر جزء تصادفی در عمل از 

روشهاي پارامتري براي ارزیابی کارایی .  جمله مشکالت روش هاي پارامتري هستند
احدهاي تولیدي که یک ستاده دارند و یا در صورت داشتن ستادة بیشتر بتوان این و

   ).132 ، 1387بشیري و دیگران ، ( ستاده ها را به یکدیگر تبدیل کرد مناسب هستند
اما روشهاي غیرپارامتري نیازمند تخمین تابع تولید نیستند ؛ بلکه مبتنی بر یک 

. ي محاسبۀ کارایی نسبی از آنها استفاده می شودسري بهینه یابی ریاضی هستند که برا
وجود عبارت نسبی بیانگر آن است که کارایی بدست آمده در این روش نتیجۀ مقایسه 

                                                           
1- Allocate  Efficiency 
2- Cost  Efficiency or Economical  Efficiency 
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یا اضافه شدن تعدادي از  بنابراین ، در صورت حذف و. بنگاه هاي موجود با یکدیگر است
نابراین کارایی بدست ب. مشاهدات ، مقدار کارایی محاسبه شده نیز کم یا زیاد می شود

. از جمله روشهاي غیر پارامتري، روش تحلیل پوششی داده است. آمده نسبی است
تحلیل پوششی داده ها روشی براي اندازه گیري واحد هایی است که داراي چندین 

از مزیت هاي این روش نسبت به سایر روش هاي . ورودي و چندین خروجی هستند
 توان به مواردي چون ، ارزیابی واقع بینانه ، ارزیابی پارامتریک و غیرپارامتریک می

همزمان مجموعه عوامل ، ارزیابی با گرایش مرزي به جاي گرایشهاي مرکزي ، ارائه 
واحدهاي کارا ، تخصیص بهینه منابع ، عدم نیاز به آزمونهاي آماري مانند روش هاي 

   ).145،  1388عرب مازار و موسوي ، ( اشاره نمود ... پارامتریک و 
به منظور تعیین میزان کارایی یک واحد باید از شاخصی به عنوان مالك مقایسه 

 اصوآل روش هاي اندازه گیري کارایی از طریق عملی بر اساس روش فارل. استفاده نمود
وي پیشنهاد نمود که بهتر است عملکرد یک واحد با عملکرد . صورت می گیرد) 1957(

این . جود در یک صنعت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیردبهترین واحد از واحدهاي مو
روش شامل مفاهیم تابع تولید مرزي بوده که به عنوان شاخصی براي مقایسه مورد 

تابع تولید مرزي عبارت است از حداکثر ممکن محصولی که از . استفاده قرار می گیرد
در . نعت بدست آیدمقادیر مشخصی از مجموعه عوامل تولید توسط بنگاه ها در یک ص

نظریۀ تولید این فرض وجود دارد که بعضی از تولید کنندگان غیرکارا بوده و بر روي تابع 
 روش فارل با پایان نامۀ دکتر ادوارد رودز و با 1978در سال . تولید مرزي قرار نمی گیرند

 کرد که توسعه و پبشرفت تحصیلی مدارس آمریکا را ارزیابی می 1چارنز وکوپر راهنمایی
این روش ، فرایند تولید چند عامل . معروف گردید CCR جامعیت بخشیده شد و به روش

تولید و چند محصول را در بر گرفته و فقط ورودي ها و خروجی هاي واحد تولیدي ، 
 مشهور است DEA( 2( این روش به روش تحلیل پوششی داده ها . مورد نیاز مدل است

 از DEA روش. براي اندازه گیري کارایی مطرح شدکه از همان سال به عنوان روشی 
تکنیک برنامه ریزي خطی و انجام یکسري بهینه سازي ریاضی براي تعیین کارایی هر 
واحد استفاده و یک مجموعۀ مرجع براي واحدهاي ناکارا تعیین و کارایی واحدها رانسبت 

 می تواند شامل DEAاندازه گیري کارایی با روش . به واحدهاي کارا سنجش می نماید

                                                           
1- Charnes , Cooper , Rohdes ,(1978) 
2- Data Envelopment  Analysis    
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تمامی واحدهاي تصمیم گیرنده از جمله اداره هاي کل مختلف در یک صنعت و یا 
در . بخشهاي مشابه در یک ادارة کل و یا درره هاي زمانی مختلف یک ادارة کل باشد

هر صورت براي هر واحد تصمیم گیرنده باید ورودي ها و خروجی هاي آن مشخص 
  ).146همان منبع ، (  شود

    مطرح  CCRور کلی تحلیل پوششی داده ها در قالب مدل اولیه موسوم به بط
انتخاب ورودي محور یا خروجی محور بودن مدل نیز از موارد قابل توجه است،  .می شود

بدین صورت که اگر اهداف تحقیق ، بر تحلیل خروجی هاي موجود استوار بود و امکان 
ول تر و منطقی تر باشد ، باید از مدل خروجی تغییرات و تصمیمات در خروجی ها قابل قب

مدل . محور استفاده گردد و در حالت برعکس نیز مدل ورودي محور صادق خواهد بود
CCR ، با مبنا قرار دادن رابطۀ زیر که توسط فارل براي اندازه گیري کارایی پیشنهاد شد 

  . شکل گرفته است
  کارایی= مجموع وزنی خروجی ها  / مجموع وزنی ورودي ها 

 
کارایی =                                                                   )2(  

  
 ها وزنهاي ستاده ها و نهاده ها V ها و U ها ستاده ، Y ها نهاده ، Xکه درآن 

چارنز ، . مشکل اساسی این مدل در تعیین ضرایب و یا وزنهاي اشاره شده است. است
رودز براي این منظور پیشنهاد کردند که هر بنگاه یا واحد تصمیم گیرنده هر کوپر و 

وزنی را که می خواهد براي ستاده ها و یا نهاده هاي خود در نظر بگیرد ، به شرط آنکه 
وقتی این اوزان در محاسبۀ کارایی سایر واحدها لحاظ شود ، کارایی آنها را بیشتر از یک 

وش تحلیل پوششی داده ها است و بر این مبنا براي یک این اساس کار در ر. نسازد
  :بنگاه فرضی می توان نوشت 

            Max   Z :                                                                   

)3(                                                                                    
 

            S . T         :            
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  به  X , Y , U , Vدر روابط فوق .  معروف است CCRاین فرایند به مدل 
 تعداد Pو و مقادیر خروجی ها و ورودي ها  ترتیب وزن هاي متغیرهاي خروجی ، ورودي

 که در مدل باال وجود دارد ، آن است که این مشکلی. واحدهاي تصمیم گیري می باشند
باشد آنگاه  *u* , v مدل داراي بی نهایت جواب است ؛ زیرا  اگر مقدار بهینۀ وزن ها 

براي رفع این مشکل . نیز هست  *au* , avمدل داراي جواب بهینۀ دیگري به صورت 
 به یک مدل  CCRبراي تبدیل مدل . از مدل برنامه ریزي خطی می توان استفاده کرد

. برنامه ریزي خطی به روشی که توسط چارنز و کوپر بکار گرفته شد ، استفاده می شود
در این روش استدالل بر آن است که براي حداکثر کردن مقدار یک عبارت کسري کافی 
است که مخرج کسر معادل یک عدد ثابت در نظر گرفته شده و صورت کسر حداکثر 

ر معادل یک قرارداده شده و مدل جدیدي به صورت زیر بر این اساس مخرج کس. شود
 :    بدست می آید 

  
Max  z  :                                                                                         

   (5) 
S . T :                                                                                     

   (6) 
 
 
  

 CCRمدل مذکور ، مسأله برنامه ریزي خطی یا همان شکل ورودي محور مدل 
منظور از ورودي محور در مدل فوق این است که براي کارا کردن واحدهاي . می باشد

 ی هاي موجود خواهد بودتصمیم گیري ناکارا روش کار کاهش ورودي ها با خروج
  ).146-149همان منبع، (

در ارزیابی کارایی اقتصاد  دانش بنیان کشورهاي انتخابی، عملکرد هر کشور در 
توسعۀ اقتصاد دانش به عنوان یک واحد تصمیم گیري قلمداد می شود که داراي یک 

که آن ورودي هاي هر کشور در واقع عبارت از آنچه . سري ورودي و خروجی می باشند
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کشور در جهت توسعۀ اقتصاد دانش بکار برده تا با استفاده از آنها خروجی هایی بدست 
در انتخاب ورودیها و خروجی ها دو مالحظه صورت گرفته است ، که یکی مصطلح . آورد

  .بودن آنها و دیگري در دسترس بودن متغیرها براي کشورهاي انتخابی می باشد
ا عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به ورودي در تحلیل پوششی داده ه

در این بررسی . سیستم ، با ثابت فرض کردن سایر شرایط ، کارایی را کاهش خواهد داد
تولید   ( X2، ) کل نیروي کار موجود در هر کشور  ( X1: ورودي هاي مدل عبارتند از 

تشکیل سرمایۀ  ( X3، ) هر کشور به  قیمت جاري دالر آمریکا  ) GDP(ناخالص داخلی
 به دالر ICTکل مخارج سرانه روي  ( X4، ) ناخالص  به قیمت جاري دالر آمریکا 

  ). به قیمت جاري دالر آمریکا GDPارزش افزودة بخش خدمات در  (X5، ) آمریکا
خروجی در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به 

در این بررسی . یر شرایط ، کارایی را افزایش خواهد دادسیستم و با ثابت فرض کردن سا
صادرات کاالهاي با تکنولوژي باال به قیمت جاري  (Y1: خروجی هاي مدل عبارتند از 

 Y3، )تعداد محققین در تحقیق و توسعه به ازاي هر یک میلیون نفر (Y2، ) دالر آمریکا 
تعداد کاربران اینترنت به ازاي هر  (Y4، ) تعداد رایانه هاي شخصی به ازاي هر صد نفر(

تعداد تلفن  (Y6، )تعداد خطوط تلفن ثابت موجود به ازاي هر صد نفر (Y5، ) صد نفر
ارتباطات  ( Y8، )بهره وري نیروي کار به دالرآمریکا  (Y7، )همراه به ازاي هر صد نفر

بوط به الزم به توضیح است که آمار مر). بین المللی بر حسب دقیقه براي هر فرد 
  . اخذ شده اندWDI (2008)ورودي ها و خروجی ها از 

  
  نتایج و بحث

 ، نتایج مطابق 2006با درنظر گرفتن مقادیر ورودي ها و خروجی ها براي سال 
براي استخراج نتایج از نرم . ورودي محوربدست آمده است CCR ، براي مدل) 1(جدول 
قادیر کارائی کشورها ، رتبۀ آنها و در این جدول م. استفاده شده است Win QSBافزار 

  .همچنین وزنهاي اختصاصی به هر یک از ورودیها و خروجیها آورده شده است
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  ورودي محور CCR نتايج بررسي بر اساس مدل): 1(جدول 

نام
كشور

كارايي  
رتبه  
  

X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

ايران
  0.094 

29 

77.05 

0 0 

0.27 

0 0 0 0 0 

0.20 

0 0 0 

سوريه
  0.011 

35 

22.57 

0 0  0 0  0 0 0 

0.03 

0 0 

عربستان
  

0.084 

31 

0.53 

0.14 

0 

15.17 

0 0  0 0 0 

0.13 

0 0 

امارات
  0.421 

17 

0.78 

0.66 

0 

49.60 

0 0  0 0 0 

0.42 

0 0 

ت
كوي

  0.125 

27 

0.32 

0.27 

0 

20.47 

0 0 0 0 0 0 

0.17 

0 0 

قطر
  0.019 

34 

0 0 

6.03 

  0  0 0 0 0 0 

0.02 

بحرين
  0.004 

39 

1 0 0   0  0 0 0 0 0 

0.008 

عمان
  0.005 

38 

2.40 

0.24 

0  0 0  0 0 0 

0.009 

0 0 

مصر
  0.034 

32 

54.73 

0 0 

0.17 

0 0 0 0 0 0 

0.20 

0 0 

لبنان
  0.010 

36 

4.63 

0 0  0 0  0 0 0 0 0 

0.03 

يمن
  0.003 

40 

0.08 

17.87 

0  0 0  0 0 0 0 

0.02 

0 

اسرائيل
  0.598 

13 

0.70 

0 0 

72.56 

 0  

0.59 

0 0 0 0 0 

پاكستان
  

0.089 

30 

143.08 

0 0 

0.44 

0 0 0 0 0 0 

0.53 

0 0 

تركيه
  0.161 

25 

77.33 

0 0 

0.24 

0 0 0 0 0 0 

0.29 

0 0 
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قزاقستان
  

0.025 

33 

16.96 

0 0  

2.48 

0 0  0 0 

0.06 

0 0 

آذربايجان
  

0.005 

37 

12.23 

0 0  0 0  0 0 0 

0.01 

0 

0.06 

رو
سيه

  0.480 

16 

198.39 

0 0 

0.61 

0 0 0 0 0 0 

0.74 

0 0 

چين
  

1 2 

352.43 

0 0 

4.63 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ژاپن
  0.801 

9 0 0 

2.59 

135.61 

0 0 

1.14 

0 0 0 0 0 0 

كره
  0.330 

19 

0.71 

0 

1.79 

59.94 

0 0 0 0 

0.01 

0 

0.50 

0 0 

هند
  0.274 

21 

1250.35 

0 0 0 0 0  0 

2.90 

0 

0.79 

0 0 

اندو
نزي

  0.187 

23 

226.35 

0 0 

0.70 

0 0  0 0 0 

0.84 

0 0 

مالزي
  0.095 

28 

1.52 

0 0 

18.8 

0 0 0 0 0 0 

0.16 

0 0 

سنگاپور
  

1 5 

3.45 

0 0 

65.75 

0 

0.11 

0 0 0 0 0 0 

0.94 

فيليپين
  0.146 

26 

102.01 

0 0 

0.31 

0 0  0 0 0 

0.38 

0 0 

تايلند
  0.184 

24 

99.14 

0 0 

0.24 

0 0 0 0 0 0 

0.37 

0 0 

فرانسه
  0.636 

12 0 0 

7.13 

113.5 

0 0 0 0 0 0 

0.96 

0.01 

0 

س
انگلي

  

1 7 

4.53 

1.26 

0 

129.80 

0 0 0 0 0 0 

1.12 

0 0 

آلمان
  0.729 

11 

1.83 

1.40 

0 

107.78 

0 0 0 0 0 

0.03 

0.88 

0 0 

ايتاليا
  0.546 

15 

0 0 

5.05 

66.95 

0 0 0 0 0 0 

0.58 

0 0 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 پاييز  – 22 شماره –فراسوي مديريت 

 

140

اسپانيا
  0.347 

18 0 0 

3.75 

49.67 

0 0 0 0 0 0 

0.43 

0 0 

پرتقال
  0.282 

20 

0.66 

0 0 

37.49 

0.89 

0 0 0 0 0 

0.31 

0 0 

ك
بلژي

  0.567 

14 

0 0 

5.17 

95.15 

0 0 0 0 0 0 

0.66 

0.14 

0 

فنالند
  

1 6 

0.77 

0.37 

0 

118.80 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

نروژ
  

1 4 

2.28 

0 0 

124.14 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

سوئد
  0.995 

8 0 

0.96 

0 

147.04 

0.58 

0 

0.82 

0 0 0 

0.42 

0 0 

س
سوئي

  

1 3 

7.31 

0 0 

78.88 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.57 

آمريكا
  

1 1 0 

1.47 

0 

194.88 

0 

0.15 

0 0 0 

1.02 

0 0 0 

ك
مكزي

  0.189 

22 

119.72 

0 0 

0.37 

0 0 0 0 0 0 

0.44 

0 0 

كانادا
  0.777 

10 

8.61 

0 0 

92.92 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.85 

  محاسبات محققان: منبع 

  
، چين و  مشاهده مي شود ، اياالت متحدة آمريكا) 1(همان طور كه در جدول 

سوئيس به ترتيب در جايگاه اول ، دوم و سوم قرار گرفته اند ، اين سه كشور به همراه 
، فنالند و انگليس داراي كارائي واحد مي باشند و ايران با مقداركارائي  ، سنگاپور نروژ

ن كشورهاي انتخابي قرار گرفته است ، كه حكايت از در ميا 29در جايگاه  0946/0
همچنين در ميان كشورهاي انتخابي . كارائي كم ايران در زمينة اقتصاد دانش بنيان دارد

از خاورميانه ، ايران پس از امارات ، تركيه و كويت در جايگاه چهارم منطقه اي قرار 
، تعداد خطوط ثابت تلفن  ICTمتغيرهاي مخارج سرانه روي )  1( در جدول . گرفته است

و كل نيروي كار موجود داراي وزن مي باشند ، لذا در مورد ايران اين متغيرها داراي 
اهميت بيشتري نسبت به ساير متغيرها هستند و جاهاي خالي نشانگر نبود اطالعات 
براي آن متغير ، براي كشور تحت بررسي مي باشد ، كه در محاسبات براي آن كشور ، 
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دو راه براي كاراتر كردن واحدهاي ناكارا در تحليل پوششي . متغير حذف گرديده استآن 
داده ها وجود دارد ؛ كه يكي كاهش ورودي ها با همان خروجي ها و ديگري از طريق 

با توجه به اين كه نتايج جدول از .  افزايش خروجي ها با همان ورودي ها مي باشد
ست ، لذا كاهش ورودي ها با همان خروجي ها ورودي محور بدست آمده ا CCRطريق 

براي كاراتر شدن مدنظر خواهد بود ، اما چون وروديهاي مطالعه به گونه اي است كه 
به عنوان ( امكان كاهش مقادير آنها در اقتصاد جهت افزايش كارائي بي معني مي باشد 

كوس داده هاي ، لذا در محاسبات از مع) براي افزايش كارائي كشور  GDPمثال كاهش 
ورودي استفاده شده است ، تا امكان كارا شدن واحدهاي ناكارا با افزايش ورودي فراهم 

به عنوان نمونه مقادير ورودي هاي ايران و همچنين مقادير آنها )  2( در جدول . گردد
  .براي كسب كارائي واحد آورده شده است

  
  واحد براي ايران مقادير وروديها براي بدست آوردن كارائي) : 2(جدول 

  X1 X2 X3 X4 X5 
 96,988,930,048 75.8 74,750,132,224 217,897,664,512 29,064,701  مقادير وروديها

 1,025,252,960,338 801 790,170,530,909 2,303,357,975,813 307,237,861  دواحمقاديربراي كسب كارائي 

  محاسبات محققان: منبع   
  

براي كسب كارائي واحد با همان خروجي ها ، بايد با ، ايران ) 2(مطابق جدول 
اقداماتي سعي در افزايش مقادير وروديهاي خود براي رسيدن به جايگاه مناسب و كسب 

به عنوان نمونه كشور ايران به دليل باال . كارائي واحد در زمينة اقتصاد دانش بنيان نمايد
الگوبرداري از كشورهاي موفق  بودن نرخ بيكاري با اجراي طرح هاي ضربتي اشتغال و

 GDPكه بيانگر  X2در اين زمينه بايد نيروي كار فعال خود را افزايش دهد و يا متغير 
دالر بوده ، براي كسب كارايي  217,897,664,512بوده و در سال مورد مطالعه برابر با 

 75از  ICTدالر برسد ، همچنين مخارج سرانه روي  2,303,357,975,813بايد به  واحد
دالر افزايش يابد و در مورد ساير متغيرها به همين ترتيب مي توان  801دالر بايد به 
  .تفسير نمود
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  نتیجه گیري
اقتصاد با تعریف جدیدي که از آن در اقتصاد دانش محور بیان می شود ، می تواند 

. گیردبراي کشور ایران با خیل عظیم نیروي کار جوان و تحصیل کرده مورد توجه قرار 
ضرورت ایجاد استراتژي هاي جدید توسعه و به کار بستن آنها ، با سرمایه گذاریهاي 
بیشتر و مناسب تر در امر آموزش ، توسعۀ ارتباطات از راه دور و ارزان و ایجاد فضاي 
مناسب تر براي نوآوري می تواند بسترهاي مناسب براي توسعۀ اقتصادي کشور را فراهم 

 بررسی عملکرد کشورها با هدف مقایسه کشورها و همچنین ارائه در این راستا. آورد
راهکارهایی براي پیشرفت آنها می تواند مورد توجه مسئوالن اقتصادي و سیاسی قرار 

در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها که امکان محاسبه عددي کارائی و . گیرد
بر پایه نتایج ایاالت متحدة . ستمقایسه  کشورها را فراهم می آورد ، استفاده شده ا

، چین و سوئیس به ترتیب در جایگاه اول ، دوم و سوم قرار گرفته اند ، این سه  آمریکا
، فنالند و انگلیس داراي کارائی واحد می باشند و ایران با  ، سنگاپور کشور به همراه نروژ

 گرفته است ، که  در میان کشورهاي انتخابی قرار29 در جایگاه 0946/0مقدارکارائی 
همچنین این روش . حکایت از کارائی کم ایران در زمینۀ اقتصاد دانش بنیان دارد

به عنوان مثال . پیشنهاداتی را براي بهبود وضعیت کشورهاي غیر کارا ارائه می نماید
 را از ICTسرانه روي  کشور ایران در مدل ورودي محور براي کارا شدن باید کل مخارج

 میلیارد 790 میلیارد دالر به 74 دالر و یا تشکیل سرمایه ناخالص را از 801 دالر به 75
با توجه به شاخص هاي ذکر شده به عنوان ورودي ها و خروجی هاي مدل . دالر برساند

این نتیجه حاصل می شود که ایران براي کسب حداکثر کارائی نسبی فاصلۀ زیادي با 
اید با پیروي از سیاست هاي  کشورهاي کارا در کشورهاي توانمند در این زمینه دارد و ب

این زمینه به خصوص ایاالت متحده آمریکا و چین به تقویت بنیه هاي اقتصاد دانشی 
  . خود بپردازد
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  :منابع
 سنجش کارایی منابع "، ) 1387(بشیري ، مهدي ، محمد رضا توکلی و امیر حسین امیري -

رویکرد تحلیل پوششی : ارت الکترونیکی فناوري اطالعات در توسعه زیر ساخت هاي تج
  . 129 – 150 ، بهار، 12 ، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ، شماره "داده ها 

، مقدمه اي بر تحلیل پوششی داده ها، )1382(زاده لطفی ضا و فرهاد حسینجهانشاهلو غالمر -
  .1 – 67جزوه درسی ، جلد اول ، 

 اقتصاد دانش و شکاف "، )1384( بیغش حسینی ، سید شمس الدین و اکبر چهارمحالی -
 .55 – 82 ، تابستان ، 1 ، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ، شماره "توسعه 

 نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضاي "، )1385(، مسعود وکریم آذربایجانی صادقی -
 .175 – 197، ، تابستان 27ان، شماره ، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایر"نیروي کار 

 اقتصاد دانش محور در کشورهاي جنوب "، )1387(، ناصرعلی و سجاد برخورداري  عظیمی -
 .32 – 42 ، پاییز و زمستان  ، 43 ، رهیافت ، شماره "شرقی آسیا 

 بررسی میزان تحقق "، ) 1385(، روح اله شهنازي و زهرا دهقان شبانیعمادزاده ، مصطفی -
 . مه پژوهشهاي اقتصادي ، شماره دوم ، تابستان ، فصلنا"اقتصاد دانش محور در ایران 

 عیدمحمدزاده ، حسن ، جواد رضائی ، مرجان فقیه نصیري و محمد رضا توکلی بغداد آباد - -
 ، فصلنامه " ارزیابی اقتصاد  دانش با استفاده از مدل برنامه ریزي ریاضی "، ) 1389(

 .115 – 135، تصادي ، شماره اول، بهارپژوهشنامه اق
 محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات "، ) 1389(، عباس و سید یحیی موسويمازارعرب  -

 ، پژوهشنامه "روش تحلیل پوششی داده ها : کل امور مالیاتی استانهاي مختلف کشور 
 .139 – 165اقتصادي ، شماره دوم ، تابستان  ، 

، "یل پوششی داده هابیمه با روش تحل ارزیابی کارایی شرکت هاي "، )1386(فالح ، محمد  -
 .17 – 24 ، دي و بهمن  ، 116 و 115تازه هاي جهان بیمه ، شماره 

 بررسی نقش مؤلفه هاي اقتصاد دانش بنیان بر بهره وري کل عوامل "قربانی جاهد ، آزیتا  -
  . 1388 ،  کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي ، "تولید 

رسی ماهیت اقتصاد دانش محور وضرورت و امکان پذیري حرکت  بر"نیل فروشان ، هادي  -
، فردوسی ، کارشناسی ارشد اقتصاد"ایران از اقتصاد تولید محور به اقتصاد دانش محور 

 . 1384مشهد ، 
ات، نماگرها، موقعیت ایران، چالش ها الزام:  اقتصاد دانش بنیان"، ) 1384(، عباسمعمارنژاد -

  .83 – 108 ، تابستان  ، 1تصاد و تجارت نوین ، شماره  ، فصلنامه اق"و راهکارها 
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