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Abstract
Objective: One of the long-term goals and strategies of the country for development in the 20-year
vision plan is the development of the knowledge-based economy, so that with pursuing this
strategy, Iran could become a knowledge-based economy by 1404. The purpose of this research is
to explain the economic status of Iran among regional competitors based on the components of
knowledge-based economy.
Methods: This study was based on World Bank documentation using clustering methods based on
the K-Mean algorithm and Multiple- Group Discriminant Analysis with the aim of calculating the
knowledge-based economy index and determining the components and criteria of each country
studied between1995and 1995. It should be noted that the under-study countries are clustered into
three groups based on 14 variables in the form of four components of knowledge-based economy.
Results: The results of the k-mean method showed that the variables of cell phone users, the
quality of regulations, the number of Internet users per thousand ones, the number of telephone
lines per thousand ones, and the number of Internet users per thousand ones played the most
important role in separating the clusters. For the Multiple- Group Discriminant Analysis method,
in the first differentiation function, the variables of the quality of regulation, the number of Internet
users per thousand ones, cell phone users, and in the second differentiation function, the variables
of tariff and non-tariff barriers, rule of law, the number of telephone lines per thousand ones have
the most importance in creating a distinction between different groups of countries.
Conclusion: During 1995-1995, Iran has not seen significant progress in terms of knowledgebased economy index, and in the second group of countries (the average level), it has been
considered as a composite index of the knowledge-based economy.
Keywords: Knowledge-based economy, Multiple- group discriminate analysis, K-Means method.
Citation: Roodari, J., Zayandehroody, M., Mehrabi Boshrabadi, H. (2018). Investigating the Role
of the Components of the Knowledge-Based Economy in Iran Present Situation and the Vision
Plan Countries Using Multiple- Group Discriminant Analysis and K-Mean Differentiation
Analysis. Industrial Management Journal, 10(3), 481-501. (in Persian)
-----------------------------------------------------------Industrial Management Journal, 2018, Vol. 10, No.3, pp. 481-501
DOI: 10.22059/imj.2018.266596.1007490
Received: February 01, 2018; Accepted: July 16, 2018
© Faculty of Management, University of Tehran

بررسی نقش مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در وضعیت ایران و کشورهای حوزه سند
چشمانداز با استفاده از روشهای تحلیل تمایزی چندگروهی و  – kمیانگین
جعفر رودری
دانشجوی دکتری ،گروه اقتصاد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران .رایانامهRoodari@gmail.com :
محسن زایندهرودی
* نویسنده مسئول ،استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران .رایانامه:
Zayandehroodi@iauk.ac.ir

حسین مهرابی بشرآبادی
استاد ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران .رایانامهhmehrabi@uk.ac.ir :

چکیده
هدف :یکی از اهداف غایی کشور در سند چشمانداز ،دستیابی به مقام نخست اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه است که در
جهتگیریهای این سند ،به اتکا بر دو بال اقتصاد و علم و فناوری (اقتصاد دانشبنیان) تأکید شده است .هدف از اجرای این پژوهش،
تبیین جایگاه ایران میان کشورهای منطقه بر اساس مؤلفههای مدنظر در اقتصاد دانشبنیان است.
روش :این مطالعه بر اساس مستندات بانک جهانی و استفاده از روشهای خوشهبندی مبنی بر الگوریتم  Kـ میانگین و تحلیل تمایز
با هدف محاسبه شاخص اقتصاد دانشبنیان و تعیین مؤلفهها و امتیاز هر یک از کشورهای مطالعهشده طی دوره  5991تا  5151انجام
شده است .شایان ذکر است که کشورهای مدنظر بر اساس  51متغیر در قالب چهار مؤلفه اقتصاد دانشبنیان در سه گروه خوشهبندی
شدهاند.
یافتهها :نتایج استفاده از روش  Kـ میانگین نشان داد که بهترتیب متغیرهای کاربران تلفن همراه ،کیفیت مقررات ،تعداد کاربران
اینترنت به ازای هر هزار نفر ،تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،بیشترین نقش را در جداسازی خوشهها داشتهاند .در روش تحلیل
تمایزی چندگروهی ،در تابع تمایزی نخست ،متغیرهای کیفیت مقررات ،تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر و کاربران تلفن همراه
و در تابع تمایزی دوم ،متغیرهای موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،حاکمیت قانون و تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،بیشترین
اهمیت را در ایجاد تمایز گروههای مختلف کشورها داشتهاند.
نتیجهگیری :طی دوره  5991تا  ،5151ایران از لحاظ شاخص اقتصاد دانشبنیان پیشرفت شایان توجهی نداشته و در گروه دوم
کشورها (سطح متوسط) از لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان قرار گرفته است.
کلیدواژهها :اقتصاد دانشبنیان ،تحلیل تمایزی چندگروهی ،روش  kمیانگین.
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مقدمه

در سند چشمانداز  5111جمهوری اسالمی ایران ،دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه
آسیای جنوب غربی (منطقه چشمانداز) هدف غایی ترسیم شده است .بر مبنای این سند ،کشور باید با اتکا بر دو بال اقتصاد
و علم و فناوری ،در منطقه به کسب مقام نخست دست یابد .در تولید ملی ،موضوع تولید و فناوری کشور با هدف سهم
برتر منابع انسانی ،علم و دانش و سرمایه اجتماعی ،باید راهبردی در جهتگیری اساسی در نظر گرفته شود .از سوی دیگر،
در دهههای اخیر با توجه به اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار ،این مفهوم در ادبیات اقتصادی با عنوان
«اقتصاد دانشبنیان» شکل گرفته است و نظریهپردازان این مفهوم اعتقاد دارند که جهان پس از گذار از پارادیم فراگیر
کشاورزی و اقتصاد صنعتی ،اکنون به دوران پارادیم سوم ،یعنی اقتصاد دانشبنیان وارد شده است (فرهادی کیا و اوجی،
 .)5991بنابراین با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد دانشبنیان ،در پژوهش حاضر تالش شده است که وضعیت ایران از جنبه
اقتصاد دانشبنیان با کشورهای سند چشمانداز مقایسه شود .کشورهای حوزه سند چشمانداز عبارتاند از:


منطقه آسیای جنوب غربی ،منطقهای است که ایران تقریباً در کانون آن قرار دارد .زیرسیستمهای منطقه خلیج
فارس ،شامل :عربستان ،امارات ،کویت ،قطر ،عمان و بحرین و همچنین یمن؛



منطقه خاورمیانه کوچک ،شامل :عراق ،سوریه ،مصر ،ترکیه ،قبرس ،فلسطین و رژیم غاصب (اسرائیل)؛



منطقه آسیای مرکزی ،شامل :ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قزاقستان و قرقیزستان؛



منطقه قفقاز ،شامل :آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان؛



منطقه غربی شبه قاره ،شامل :افغانستان و پاکستان.

بدین منظور در گام نخست ،باید متغیرهای مربوط به مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان جمعآوری و مقایسه شوند تا بتوان
به ارزیابی دقیق و مناسبی از جایگاه ایران بین کشورهای حوزه سند چشمانداز دست یافت .با بررسی وضعیت کشور بین
رقبای منطقه ،مشخص میشود که برای پیشرفت در مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان به اجرای چه راهکارهایی نیاز است.
نتایج این مطالعه میتواند در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کشور از جنبه شکاف مؤلفههای دانشبنیان ،بسیار مفید
واقع شود .از سوی دیگر ،چناچه هدف سند چشمانداز ،کسب جایگاه نخست کشور در منطقه است ،با بررسی وضعیت
شاخص و مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان و بهدنبال آن وضعیت کشور ایران ،میتوان دریافت که تمرکز و اولویتبندی
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کشوری باید برای رفع کدام نقصها و ضعفها باشد و کدام فرصتها را باید در کشور
تقویت کرد .ساختار مقاله در ادامه به این شکل است ،ابتدا به برخی از مطالعات انجام شده که با مطالعه حاضر مرتبط
هستند ،اشاره میشود .در بخش بعدی روش پژوهش معرفی شده است و پس از آن یافتهها بیان شدهاند .پایان مقاله نیز به
بیان نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش اختصاص دارد.
پیشینه پژوهش

اقتصاد دانش محور اقتصادی است که بر اساس تولید ،توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد .واژه اقتصاد
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دانشمحور در دهه  5911وارد ادبیات اقتصادی آمریکا شد ،اما تحوالت دهه ،91این واژه را تجدید و احیا کرد (اسمیت،5
 .)5115در سال  ،5991سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( 5)OECDبا مطرح کردن اقتصاد دانشبنیان بهعنوان
اصطالح جدید در ادبیات اقتصادی ،آن را فرایند تولید ،توزیع و استفاده مستقیم از دانش تعریف کرد .در اقتصاد دانشبنیان،
هم بخشهای با فناوریهای باال و هم تمام بخشهای اقتصاد ،دانشبر 9میشوند .در اقتصاد دانشبنیان ،دانش محرک
اصلی رشد ،ایجاد ثروت و اشتغال در تمام رشته فعالیتهاست .بر اساس این تعریف ،اقتصاد دانشبنیان تنها به چند صنعت
مبتنی بر فناوری بسیار پیشرفته محدود نیست ،بلکه کلیه فعالیتهای اقتصادی ،حتی فعالیتهایی نظیر معدن و کشاورزی،
به شکلی بر دانش متکی هستند (وحیدی .)5985 ،برای توسعه و شناخت اقتصادهای دانشبنیان که میتوانند نیازهای
دانشی جدید جوامع را برآورده سازند ،به شناسایی ابعاد دانشی جامعتر نیاز است (منوریان ،عسگری و آشنا .)5981 ،مفهوم
اقتصاد دانشبنیان از تئوری مشهور دیگری بهنام مدل رشد درونزای توسعه یافته پل رومر و بهبود یافته هلپمن و گروسمن،
نتیجه شده است .آنها نشان دادند که پیشرفت تکنولوژیکی میتواند مهمترین عامل تعیینکننده برای رشد اقتصادی باثبات
باشد .همه آنهایی که اقتصادانان رشد جدید شناخته شدهاند ،استدالل کردهاند که بهدلیل اثرهای خارجی ایجاد شده از ذخیره
دانش ،برای سرمایهگذاری ،بازدهی صعودی نسبت به مقیاس وجود دارد .در ادبیات اقتصادی ،کلیه این مدلها و مکتبها
بهعنوان تئوری دانش در کانون توجه قرار دارند (افضل.)5151 ،1
در زمینه محاسبه ،طبقهبندی و تعیین جایگاه کشورها بر اساس مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان ،در داخل و خارج از
کشور مطالعاتی صورت گرفته که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود.
عزیزی و مرادی ( ،)5991شاخصهای اصلی و فرعی اقتصاد دانشبنیان ایران را طی سالهای  5991تا 5151
محاسبه کردند .نتایج نشان داد ایران از لحاظ شاخص نوآوری ،کمابیش در سطح خوبی است ،اما از لحاظ مشوقهای
اقتصادی و نهادی در شرایط نامطلوبی قرار دارد .شقاقی شهری ( ،)5991در مطالعه خود به ارزیابی وضعیت اهداف کالن
اقتصادی سند چشمانداز پرداخت و سعی کرد جایگاه ایران را در بین رقبای اصلی منطقه مشخص کند .برای این کار از
روش فاصله از مرجع در چهار مقطع  5151 ،5111 ،5111و  5151استفاده کرد .نتایج وی نشان داد طی دوره  5111تا
 ،5151وضعیت ایران بین کشورهای منتخب پیشرفتی نداشته است؛ بهگونهای که در سال  ،5151وضعیت اقتصادی کشور
بین رقبای منطقهای در رتبه پنجم بوده است .نوری ،بنیادی نائینی و اسماعیلزاده ( ،)5991در مقالهای با عنوان «تعیین
جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانشبنیان بر پایه الگوریتم خوشهبندی» ،بر اساس دادههای سال  5155و با استفاده
از روش خوشهبندی ،کشورهای منطقه را به چهار گروه دستهبندی کردند .پس از تعیین جایگاه ایران بین این کشورها بر
اساس شاخصهای بررسیشده ،مشخص شد ایران بین کشورهای دنبالهرو قرار گرفته است .تشکینی و عریانی ( )5995در
مقالهای با عنوان «جایگاه اقتصاد دانش در ایران با تأکید بر مقایسه تطبیقی میان کشورهای برتر و منتخب منطقه»،
شاخصها و پارامترهای ارائه شده توسط بانک جهانی را در ارزیابی اقتصاد دانش بررسی کردند و در نهایت ،به مقایسه
تطبیقی شاخص اقتصاد دانش ایران و کشورهای برتر جهان و منطقه پرداختند .دیزجی ،دانشور و بابایی اناری ( ،)5995در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Knowledge- intensive
4. Afzal

1. Smith
2. Organization for Economic Co- operation and
Development
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مقالهای با عنوان «تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانشبنیان در میان کشورهای منتخب» به بررسی جایگاه ایران
میان  11کشور پرداختند .بر اساس نتایج آنان ،ایران بین کشورهای منتخب در جایگاه بیستونهم قرار داشت .به گفته آنان،
با پیروی از سیاستهای ایاالت متحده آمریکا و چین ،میتوان جایگاه ایران را در این زمینه تقویت کرد .مهرآرا و

رضایی5

( ،)5151رتبه ایران را با سایر کشورهای منطقه در افق  ،5111بر اساس متدولوژی ارزیابی دانش بانک جهانی مقایسه
کردند .تمرکز اصلی این مقاله بر تغییر رتبه ایران در بررسی سالهای  5111و  5155بانک جهانی بوده است .وینیچک،
اسکراچک و وینچک ،)5151( 5پویایی شاخص اقتصاد دانشبنیان را بر اساس وضعیت این شاخصها در کشورهای آلمان،
اکراین ،لهستان و لیتوانی بررسی کردند .پاز ،پنا و مارتینز ،)5151( 9در مطالعه خود  11کشور را بر اساس شاخص اقتصاد
دانشبنیان طبقهبندی کردند .ابتدا کشورها از لحاظ شاخص اقتصاد دانشبنیان مشابه ،خوشهبندی شدند؛ سپس با استفاده
از یک مدل ترتیبی مبتنی بر رگرسیون ترتیبی بردار پایه برای شناخت الگوهای درون خوشه ،جایگاه هر کشور در این
خوشهها مشخص شد .فوسس و کورینا ،)5151( 1در مقالهای با عنوان «اقتصاد دانشبنیان در اتحادیه اروپا :جایگاه رومانی»
از طریق تحلیل خوشهای روی دادههای حاصل از تحلیل مؤلفههای اصلی شاخصهای استراتژی اروپا برای کشورهای
منتخب پژوهش ،توانستند به جایگاه  51کشور اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصاد دانشبنیان پی ببرند .دسپوتوویک ،سواتانویک
و والدیمیر ،)5151( 1در مطالعهای با استفاده از روش تحلیل خوشهای ،جایگاه کشورهای عضو توافقنامه تجارت

آزاد1

اروپای مرکزی و چند کشور منتخب اروپایی را بر اساس توسعه اقتصاد دانشبنیان مقایسه کردند .نتایج مطالعه نشان داد
کشورهای عضو توافقنامه تجارت آزاد در مقایسه با چند کشور منتخب اروپایی ،در جایگاه بهتری قرار دارند.
با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص وضعیت جایگاه ایران از لحاظ اقتصاد دانشبنیان بین کشورهای حوزه
سند چشمانداز ،میتوان گفت عالوه بر اینکه در این زمینه مطالعات محدودی وجود دارد ،اغلب مطالعات انجام شده نیز،
بهصورت مقطعی هستند؛ حال آنکه پژوهش حاضر وضعیت ایران را طی یک دوره  55ساله مقایسه کرده است .همچنین
در پژوهش حاضر برای افزایش سطح دقت نتایج ،همزمان از دو روش خوشهبندی  Kـ میانگین و تحلیل تمایزی چندگروهی
که روشهای مناسبی هستند ،به بررسی وضعیت ایران در بین کشورهای حوزه سند چشمانداز پرداخته شده است .گفتنی
است ،بیشتر مطالعات انجام شده با استفاده از تحلیل تمایزی ،دو گروهی بودهاند و تحلیل تمایزی چندگروهی که در این
مطالعه مد نظر قرار گرفته ،بسیار محدود است.
روششناسی پژوهش

روششناسی ارزیابی اقتصاد دانش ( )KAMکه توسط مؤسسه بانک جهانی 1طراحی شده ،ابزاری برای کمک به کشورها
در زمینه شناخت قوتها و ضعفهای آنها برای رقابت در عرصه جهانی اقتصاد دانش است .روشی که بانک جهانی با عنوان
روش تخمین دانش 8ارائه کرده است ،موارد زیر را دربرمیگیرد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. CEFTA
7. World Bank Institute
8. World Bank, World Development ReportKnowledge for Development, (New York: Oxford
University Press, 1998/99).

1. Mehrara, & Rezaei
2. Vinnychuk, Skrashchuk, & Vinnychuk
3. Paz-Marin, Gutierrez-Pena, & Martinez
4. Fucec, & Corina
5. Despotovic, Cvetanovic, and Vladimir
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 .5محرک اقتصادی و رژیم نهادی؛ محرکهایی را شامل میشود که متضمن استفاده کارآمد از دانش موجود در
راستای شکوفایی کارآفرینی است .نظام اقتصادی دانشبنیان باید دارای کمترین میزان نوسان در قیمت باشد،
تجارت جهانی آزاد بوده و صنایع داخلی نباید از قوانین حمایتی برخوردار باشند .این موضوع به افزایش رقابت و
همچنین کارآفرینی در اقتصاد داخلی منجر میشود.
 .5آموزش و منابع انسانی؛ جمعیت تحصیلکرده و آموزشدیده ،قابلیت ایجاد ،به اشتراکگذاری و استفاده از دانش
را در سطح باالیی حفظ میکند.
 .9نظام نوآوری؛ هر سیستم نوآور کارآمدی ،میتواند شرکتها ،دانشگاهها ،مشاوران و سایرسازمانها را به درون
سیستم دانشی در حال رشد جهانی منتقل کند و نیازهای محلی را برای آنها فراهم آورد و در مواجهه با مسائل
مختلف ،راهحلهای فناورانه ارائه کند.
 .1زیرساخت اطالعاتی؛ سیستم مدرن و قابل دسترس مربوط به زیرساخت اطالعاتی و ارتباطات،ی میتواند به
تسهیل ارتباطات مؤثر ،انتشار و پردازش اطالعات منجر شود (بانک جهانی .)5155 ،هریک از این عناصر نیز
دربردارنده زیربخشهایی هستند در شکل  5مشاهده میشود.

شکل  .7شاخصهای دانش از نگاه بانک جهانی
منبع :بانک جهانی ()5155

همان طور که بیان شــد ،هدف از اجرای این پژوهش ،تبیین جایگاه اقتصــادی کشــور بر اســاس مؤلفه های اقتصــاد
دانشبنیان بین رقبای منطقه از سال  5991تا سال  5151ا ست .برای طبقهبندی ک شورها از میانگین دادههای مربوط به
مؤلفه های اقت صاد دانش بنیان ا ستفاده شده ا ست .داده های مطالعه حا ضر از منابع آماری بانک جهانی ،آنکتاد ،صندوق
بینالمللی پول ،شاخصهای حکمرانی جهانی ( )WGIو سازمان تجارت جهانی گردآوری شدهاند .شایان ذکر ا ست که
به دلیل د ستر سی ندا شتن به آمار کامل مؤلفههای اقت صاد دانشبنیان ک شورهای ترکمن ستان ،فل سطین و افغان ستان ،این
کشورها از مقایسه حذف شدند.
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تحلیل خوشهای

در تحلیل خوشهای میتوان دادههای نمونه را به چند خوشه یا طبقه ،ردهبندی کرد؛ بهطوری که دادههای هر خوشه،
همگون و یکسان باشند و بین خوشهها بیشترین تفاوت و ناهمگونی وجود داشته باشد .این خوشهبندی زمانی انجام میشود
که پراکندگی جامعهای که نمونه از آن گرفته شده ،زیاد باشد .در این حال ،شرط اساسی برای تشکیل خوشهها این است
که خوشهها افرازی از جامعه یا نمونه باشند؛ یعنی هر داده تنها در یک خوشه قرار گیرد و از سوی دیگر ،اجتماع تمام
خوشهها برابر کل نمونه یا جامعه مدنظر باشد .روشهای مختلفی برای خوشهبندی وجود دارد مانند؛ الگوریتم  Kـ میانگین،5
میانگین فازی( 5سان و لی5151 ،9؛ کافمن و روسیو 5991 ،1و هاپنر ،کالون ،کروز و رانکلر ،)5999 ،1گوستافسون کسل
(پاشه و ابرل ،)5155 ،1خوشهبندی دومرحلهای ،1سلسلهمراتبی ،8درخت تصمیم 9و تحلیل تشخیصی 51که در پژوهش حاضر
از روش تحلیل خوشهای  Kـ میانگین استفاده شده است .روش  Kمیانگین در عین سادگی بسیار پرکاربرد بوده و پایه چند
روش دیگر مثل خوشهبندی فازی و  Segment-wise distributional clustering Algorithmاست .از مزایای این
روش ،سادگی و همگرایی سریع در رسیدن به جواب نهایی است .از معایب آن نیز این است چون ابتدا تعداد خوشهها به
الگوریتم داده میشود ،بهینه بودن جواب را نمیتوان تضمین کرد (محمدی و روحانی.)5991 ،
روش کار به این صــورت اســت که ابتدا به تعداد دلخواه نقاطی به عنوان مرکز خوشــه در نظر می گیریم؛ ســپس با
برر سی هر داده ،آن را به نزدیکترین مرکز خو شه ن سبت میدهیم .پس از اتمام این کار با گرفتن میانگین در هر خو شه،
میتوانیم مراکز خوشه و بهدنبال آن خوشههای جدید ایجاد کنیم .الگوریتم  K- Meansمجموع مربعات تابع خوشهبندی
را حداقل میکند.
2

رابطه )5

‖ 𝑗𝑐 𝐽 = ∑𝑘𝑗=1 ∑𝑛𝑖=1‖𝑥𝑖 (𝑗) −

5

که ‖ 𝑗𝑐  ‖𝑥𝑖 (𝑗) −فاصله انتخاب شده بین )𝑗( 𝑖𝑥 (iامین داده) و مرکز خوشه 𝑗𝑐 است.
روش تحلیل تمایزی یا تشخیصی چندگروهی

11

نوعی روش آماری برای طبقهبندی مجموعهای از مشاهدات در گروههای از پیش تعریف شده است .این روش برای
محاسبات آماری مختلفی همچون تفسیر و توجیه اختالفهای گروهی و طبقهبندی مشاهدات در گروههای مختلف استفاده
میشود .به بیان دیگر ،تحلیل تمایزی روش تحلیل آماری چندمتغیرهای است که با بهرهگیری از ترکیب خطی متغیرهای
تحلیل شده ،مشاهدات را بر اساس متغیرهای توضیحی آنها در گروههای از پیش تعیین شده قرار میدهد (ویلسون،55
 .)5115هدف اصلی تحلیل تابع تمایزی ،طبقهبندی یا پیشبینی مشاهدات در گروههای مختلف متغیر وابسته گروهی (،)L
بر اساس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 𝑘𝑌  𝑌5 … .است .ارزش مورد انتظار  Lاز طریق رابطه  5بیان میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Two Step Cluster Analysis
8. Hierarchical Cluster Analysis
9. Decision Trees
10. Discrininant Analysisi
11. Multiple- Group Discriminant Analysis
12. Wilson

1. K-Means
2. Fuzzy C-Means
3. Sun & Li
4. Kaufmann, & Rousseeuw
5. Höppner, Klawonn, Kruse & Runkler
6. Paasche and Eberle
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𝑐 𝐸(𝐿|𝑌) = 𝑎1 𝑦1 + 𝑎2 𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑘 +

که در آن a ،ضریب تمایزی Y ،متغیر ایجاد تمایز و  cثابت است.
ضرایب تمایزی بر اساس توانایی آنها در حداکثر کردن اختالف بین میانگینها در گروههای مختلف متغیر وابسته و
یا به حداقل رساندن اختالف بین  Yواقعی و  Yپیشبینیشده ،انتخاب میشوند.
برای بهینه بودن توابع تمایزی ،باید فروض خاصی برای دادهها رعایت شود .برای مثال ،هر گروه باید نمونهای از یک
جمعیت نرمال چندمتغیره بوده و در عین حال ،ماتریسهای کوواریانس جمعیت برای همه یکسان باشد.

برای یک تحلیل تمایزی دو گروهی فرض میشود که  𝑥̅5و  𝑥̅5بهترتیب میانگین متغیرهای تمایزی در گروههای
اول و دوم و ̅𝑥 و Sبهترتیب میانگین متغیرها و واریانس مشاهدهها در دو گروه هستند .واریانس بین گروهی نیز برابر با
) ́ 5 − 𝑥̅5
̅𝑥(𝜆 و واریانس درونگروهی آن برابر با ́
𝜆𝑆𝜆 در نظر گرفته میشود (ماداال 𝜆 .)5989 ،5باید طوری انتخاب شود

که عبارت زیر به حداکثر برسد.
رابطه )9

́ 𝑥̅ )2
𝜆́(𝑥̅1 −
2
́
𝜆𝑆𝜆

=ϕ

با مشتقگیری از رابطه  9نسبت به 𝜆 و مساوی صفر قرار دادن آن ،مقدار 𝜆 از طریق رابطه  1بهدست میآید:
رابطه )1

) 𝜆̂ = 𝑆 −1 (𝑥̅1 − 𝑥̅2

از آماره ویلکس المبدا برای قضاوت درباره برابری میانگینها استفاده میشود که برابر با نسبت مجموع مربعات درون
گروه به مجموع مربعات کل برای هر متغیر است .چنانچه میانگینها در دو گروه برابر باشند ،آماره ویلکس المبدا برابر 5
است .به بیان دیگر ،مقادیر بزرگتر این آماره نشان میدهد اختالف معناداری بین میانگینها در بین گروهها وجود ندارد،
در حالی که مقادیر کوچکتر آن بیانکننده تفاوت میانگین گروهها از هم است .روش تحلیل تمایزی نسبت به روش  Kـ
میانگین ،دقت بیشتری دارد .شایان ذکر است که برای انجام خوشهبندی از نرمافزارهای  SPSSو ( STATAروش
تحلیل تشخیصی) استفاده شده است.
بدین ترتیب ،ابتدا با استفاده از روش  Kـ میانگین ،کشورها خوشهبندی شده و مشخص میشود که هریک از
کشورهای حوزه سند چشمانداز بر اساس متغیرهای مربوط به مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در چه گروهی قرار میگیرد.
برای بررسی اطمینان و قابل اعتماد بودن خوشهبندی ،از روش تحلیل تمایزی چندگروهی نیز استفاده شده است.
برای محاسبه شاخص اقتصاد دانشبنیان ،ابتدا با استفاده از فرمول محاسبه شاخص اقتصاد دانشبنیان ،امتیاز هریک
از کشورهای منتخب را در هریک از متغیرهای مربوط به مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان بهدست آورده و در ادامه ،بر اساس
مستندات بانک جهانی در محاسبه شاخص ،از محاسبه میانگین حسابی امتیاز متغیرها برای محاسبه مؤلفهها و شاخص
ترکیبی اقتصاد دانشبنیان استفاده میشود .گفتنی است ،کشورهای مدنظر بر اساس  51متغیر در قالب چهار مؤلفه اقتصاد
دانشبنیان در سه گروه خوشهبندی شدند .مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در پژوهش حاضر عبارتاند از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maddala
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 .5مؤلفه رژیم نهادی و اقتصادی که شامل موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،حاکمیت قانون و کیفیت مقررات است.
 .5مؤلفه نظام کارای نوآوری و اختراعات که شامل نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعان
مقیم داخل به ازای هر یک میلیارد  ،GDPتعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یک میلیون نفر ،حق
بهرهبرداری از اختراع و امتیاز دریافت شده به ازای یک میلیون نفر ،مخارج تحقیق و توسعه (درصدی از ،)GDP
تعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه است.
 .9مؤلفه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات که شامل تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،تعداد کاربران
اینترنت به ازای هر هزار نفر و کاربران تلفن همراه است.
 .1مؤلفه آموزش و توسعه منابع انسانی که شامل درصد باسوادی بزرگساالن ،میزان ثبت نام در دوره دوم تحصیلی
و ثبت نام در دوره سوم تحصیلی است.
در برنامهای که بانک جهانی ( )5155بهمنظور توسعه ارائه کرده است ،از روشی برای تخمین دانش بهره برده شده
که هشتاد متغیر ساختاری و کیفی را دربرمیگیرد و نشان میدهد چگونه یک اقتصاد با همسایگان ،رقبا یا کشورهایی که
به تقلید عالقه دارند ،رقابت میکند .این معیار و ابزار ساده در نخستین سطح ،برای شناسایی درجه دانشمحوربودن اقتصاد
کشورها مفید است .کاملترین شاخص اندازهگیری اقتصاد دانشبنیان ،شاخص  5KAMاست .رسیدن به اقتصاد دانشبنیان
به استراتژیهای بلندمدتی که بر توسعه چهار رکن اقتصاد دانش متمرکز باشند ،نیاز دارد .برای آسان کردن فرایند انتقال و
گذار ،برنامه مؤسسه دانش برای توسعه بانک جهانی ( 5)KFDموسوم به  KAMیا روش ارزیابی دانش توسعه یافته است.
 KAMیکی از ابزارهای اینترنتی است که آمادگی کشورها را برای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان ارزیابی میکند .این ابزار
با کاربرد آسانی که دارد به کشورها کمک میکند که قوتها و ضعفهای خود را از طریق مقایسه با کشورهای همسایه و
سایر کشورها در چهار پایه اقتصاد دانشبنیان شناسایی کنند KAM .برای مسائل و فرصتهای سرمایهگذاریای که هر
کشوری ممکن است در انتقال به اقتصاد دانشبنیان با آنها مواجه شود ،مفید است .بانک جهانی از سال  ،5998پایگاه آماری
 KAMرا برای  511کشور از جمله ایران تهیه کرده است .در مجموع  519نماگر ،از چهار طبقه اصلی اقتصاد دانشمحور،
در قالب هشت زیرگروه به نامهای شاخص عملکرد اقتصادی ،رژیم اقتصادی ،حکومتداری ،سیستم نوآوری ،آموزش،
نیروی کار ،جنسیت ،فناوری اطالعات و ارتباطات که هر یک دربردارنده زیرشاخههای فرعی هستند ،در پایگاه اطالعاتی
بانک جهانی ارائه شده است .برای استاندارد کردن  519نماگر معرفی شده ،هر یک از کشورها بر اساس مقدار خام نماگر
مرتب شده و رتبه هر کشور مشخص میشود .رتبه نخست به کشوری اختصاص مییابد که دارای بیشترین مقدار از متغیر
مربوطه باشد .این روند ادامه پیدا میکند تا پایینترین کشور نیز رتبهبندی شود .در این رتبهبندی به کشورهایی که از یک
نماگر مقدار مساوی کسب کردهاند ،رتبه یکسان داده میشود و کشورهایی که نماگر مربوطه برای آنها مشخص نبوده یا
وجود نداشته باشد ،از رتبهبندی خارج میشوند .مقدار نرمال شده نماگر ) N(uبرای هر کشور بر اساس رابطه زیر بهدست
میآید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Knowledge For Development

1. Knowledge Assessment Methodology
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)𝑤(𝑁
)
)𝑐(𝑁

رابطه )1

𝑁(𝑢) = 10. (1 −

که ) N(wنشاندهنده تعداد رتبههای باالتر از رتبه هر کشور بر حسب نماگر مربوطه و ) N(cمعرف تعداد کل رتبهها
برای نماگر مربوطه است .تمام اعداد  511کشور در دامنه صفر (ضعیفترین) تا ( 51قویترین) بهصورت ترتیبی نرمالسازی
میشوند .بر این اساس ،شاخص اقتصاد دانش ( )KEIمربوط به هر کشور ،بر پایه متوسط شاخصهای چهار طبقه (شامل
نظام اقتصادی ،نوآوری ،آموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات) و شاخص دانش ( )KEIهر کشور از متوسط شاخص سه
طبقه (شامل نوآوری و فناوری اطالعات و ارتباطات) بهدست میآید.
یافتههای پژوهش

در جدول  ،5نتایج خوشهبندی کشورهای منتخب با استفاده از روش  Kـ میانگین ارائه شده است.
جدول  .7نتایج خوشهبندی کشورهای سندچشمانداز (7334تا )4174
درصد کشورها

شاخص اقتصاد

در خوشهها

دانشبنیان

5

قبرس ،اسرائیل ،امارات ،قطر ،عمان ،کویت ،ارمنستان ،عربستان سعودی،
بحرین

91/1

1/51

5

ایران ،مصر ،اردن ،آذربایجان ،قزاقستان ،گرجستان و ترکیه

59/5

1/11

9

پاکستان ،سوریه ،ازبکستان ،لبنان ،یمن ،تاجکستان ،قرقیزستان ،عراق

99/9

9/11

خوشه نام کشورها

با توجه به جدول  ،5مشخص است که کشورهای خوشه  5از لحاظ شاخص اقتصاد دانشبنیان (برابر با  )1/51در
اولویت قرار دارند (کشورهای با سطح باالتر شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان) و کشورهای خوشه  5با شاخص  1/11در
رده دوم (کشورهای با سطح متوسط شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان) و کشورهای خوشه  9با شاخص  9/11در رده سوم
(کشورهای با سطح پایینتر شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان) قرار میگیرند.
با توجه به ستون اول جدول  5که میانگین مؤلفه رژیم نهادی و مشوقهای اقتصادی را نشان میدهد ،در گروه 5
بیشترین میزان این مؤلفه به امارات ،در گروه  5به اردن و در گروه  9به لبنان اختصاص دارد .ستون دوم جدول  ،5مؤلفه
زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان میدهد که در گروه  5بیشترین میزان این مؤلفه را اسرائیل ،در گروه
 5ترکیه و در گروه  9لبنان کسب کرده است .ستون بعدی جدول ،مؤلفه نظام کارای نوآوری و اختراعات را نشان میدهد
که در گروه  5بیشترین میزان این مؤلفه به اسرائیل ،در گروه  5به ایران و در گروه  9به ازبکستان اختصاص یافته است.
همچنین بیشتر میزان مؤلفه آموزش و توسعه منابع انسانی در هر سه گروه را بهترتیب اسرائیل ،اردن و لبنان بهدست
آوردهاند.
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جدول  .4وضعیت میانگین مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در کشورهای حوزه سند چشمانداز
کشورها
قبرس
اسرائیل
امارات
قطر
عمان
کویت
ارمنستان
عربستان
بحرین
ایران
مصر
اردن
آذربایجان
قزاقستان
گرجستان
ترکیه
پاکستان
سوریه
قرقیزستان
ازبکستان
یمن
لبنان
عراق
تاجکستان

رژیم نهادی و

زیرساختهای فناوری

نظام کارای نوآوری و

آموزش و توسعه

مشوقهای اقتصادی

اطالعات و ارتباطات

اختراعات

منابع انسانی

1/11
1/19
1/99
1/91
1/19
1/11
1/15
1/91
1/1
5/81
1/59
1/11
9/88
1/55
1/11
1/19
1/19
9/19
9/11
5/58
5/81
1/55
1/11
5/99

8/19
9/51
8/91
1/19
1/11
1/15
1/59
1/18
8/59
1/9
9/11
1/88
1/11
1/11
1
1/11
5/19
9/19
9/11
5/91
5/55
1/98
5/15
5/11

1/59
9/11
1/91
9/55
1/55
9/15
1/9
1/19
5/11
8/11
1/91
1/91
1/95
1/51
1/51
8/58
1/55
9/59
5/95
1/15
5/55
1/19
9/5
5/91

1/11
1/11
5/19
9/99
9/11
1/15
1/91
1/88
1
1/15
1/11
1/51
1/59
1/55
1/51
1/11
9/58
5/51
1/15
9/1
5/55
1/1
9/1
9/51

در شکل  ،5وضعیت شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان ایران طی دوره  55ساله بررسی شده است.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8

7

6

5

4

3

2

1

شکل  .4بررسی وضعیت شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان ایران طی  47سال
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با توجه به شکل  5مشخص است که ایران طی دوره  55ساله از لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان پیشرفت
شایان توجهی نداشته است.
جدول  9نتایج تحلیل واریانس را نشان میدهد .در این جدول متغیرهایی که بیشترین و کمترین نقش را در جداسازی
خوشهها داشتهاند ،از طریق مقدار آماره  Fبررسی شدهاند.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس
خوشه
نام متغیرها

خطا

میانگین

درجه

میانگین

درجه

آماره

سطح

مربعات

آزادی

مربعات

آزادی

F

معناداری

موانع تعرفهای و غیرتعرفهای

51/185

5

1/191

55

9/119

1/111

حاکمیت قانون

58/155

5

1/119

55

1/599

1/158

کیفیت مقررات

11/515

5

9/511

55

51/191

1/111

تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر

19/819

5

9/151

55

58/111

1/111

تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر

15/819

5

1/118

55

55/915

1/111

کاربران تلفن همراه

11/851

5

5/595

55

91/115

1/111

نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در
کشور توسط مخترعان مقیم داخل به ازای
هر یک میلیارد GDP

18/181

5

1/115

55

1/115

1/119

حق بهرهبرداری از امتیاز و اختراع در کشور
توسط مخترعین مقیم داخل به ازای هر یک
میلیارد GDP

59/115

5

1/511

55

9/518

1/119

تعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه

11/818

5

9/115

55

1/511

1/158

مخارج تحقیق و توسعه (درصدی از )GDP

15/159

5

1/115

55

1/195

1/119

تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای
یک میلیون نفر

9/911

5

9/591

55

1/911

1/191

میزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی

51/551

5

8/915

55

5/119

1/511

درصد باسوادی بزرگساالن

8/915

5

51/911

55

1/859

1/111

میزان ثبت نام در دوره دوم تحصیلی

11/191

5

1/511

55

8/195

1/115

همان طور که نتایج تحلیل واریانس نشــان می دهد ،با توجه به معناداری مقدار آماره  ، Fبه ترتیب متغیرهای کاربران
تلفن همراه ،کیفیت مقررات ،تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر ،تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،میزان
ثبت نام در دوره دوم تح صیلی ،مخارج تحقیق و تو سعه (در صدی از  ،)GDPن سبت تعداد درخوا ستهای ثبت اختراع در
کشـــور توســـط مخترعان مقیم داخل به ازای هر یک میلیارد  GDPو تعداد محققان در فعالیت های تحقیق و توســـعه،
بیشترین نقش را در جداسازی خوشهها داشتهاند .این آماره برای تمام متغیرهای یاد شده در سطح  1درصد معنادار است.
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نتایج روش تحلیل تمایزی

قبل از بررسی عوامل متمایزکننده سه گروه در تحلیل تمایزی ،ابتدا باید مشخص شود که هر تابع به بررسی و مقایسه کدام
گروهها پرداخته است .با توجه به اینکه در تحلیل تمایزی ،سه گروه بررسی شده است ،دو تابع تمایزی محاسبه خواهد شد.
تابع اول دارای بزرگترین نسبت مجموع مربعات بین گروهی به درون گروهی (ارزشهای ویژه) است و تابع دوم با تابع
اول نامرتبط بوده و نسبت یاد شده در آن کمتر از تابع اول است .بر اساس نتایج بهدست آمده از شکل  ،9در تابع تمایزی
نخست ،عوامل متمایزکننده گروه دوم و دو گروه اول و سوم بررسی شده است؛ زیرا تابع نخست که در باالترین سطح
مقایسهای نمودار قرار گرفته ،در واقع اختالف بین مشاهدات گروه دوم و مجموعه مشاهدات دو گروه اول و سوم را نشان
میدهد که در تالقی با این دو مجموعه قطع شده است .در تابع تمایزی دوم نیز عوامل متمایزکننده مشاهدات گروههای
اول و سوم بررسی شده است .بنابراین نتایج ارائه شده در خصوص ضرایب استاندارد شده ،ضرایب استاندارد نشده و ماتریس
ساختار که هر یک ارائه دهنده دو تابع تمایزی هستند ،با این رویکرد تفسیر خواهند شد.
جدول  .2محاسبه مرکز ثقل سه گروه در دو تابع تمایزی کانونی
گروهها

تابع تمایزی نخست

تابع تمایزی دوم

5

-5/185

5/111

5

-9/911

-5/151

9

1/195

-1/989

شکل  .4نقشه مرزی دادههای تأثیرپذیر از متغیرهای اقتصاد دانشبنیان در فضای تمایز
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جدول  ،1نتایج آزمون برابری میانگینهای گروهی برای هر متغیر را نشان میدهد.
جدول .4نتایج آزمون برابری میانگینهای گروهی
آماره ویلکس المبدا

آمارهF

احتمال

متغیر
موانع تعرفهای و غیرتعرفهای

1/111

9/119

1/111

حاکمیت قانون

1/155

1/599

1/158

کیفیت مقررات

1/991

51/191

1/111

تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر

1/911

58/111

1/111

تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر

1/185

55/915

1/111

کاربران تلفن همراه

1/595

91/115

1/111

نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعان مقیم
داخل به ازای هر یک میلیارد GDP

1/185

1/115

1/119

حق بهرهبرداری از اختراع و امتیاز دریافت شده به ازای یک میلیون نفر

1/119

9/518

1/119

تعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه

1/155

1/511

1/158

مخارج تحقیق و توسعه (درصدی از )GDP

1/111

1/195

1/119

تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یک میلیون نفر

1/911

1/911

1/191

میزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی

1/811

5/119

1/511

درصد باسوادی بزرگساالن

1/958

1/859

1/111

میزان ثبت نام در دوره دوم تحصیلی

1/119

8/195

1/115

نتایج جدول  1نشان میدهد که میانگین کلیه متغیرهای مد نظر بهجز متغیرهای تعداد مقاالت در مجالت علمی و
فنی به ازای یک میلیون نفر ،میزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی و درصد باسوادی بزرگساالن در گروههای مختلف ،با
یکدیگر اختالف معناداری دارند .بهمنظور دستیابی به میزان مشارکت هر متغیر در توابع تمایزی ،ضرایب این توابع بررسی
شد .نتایج مربوط به ضرایب توابع تمایزی استاندارد شده و استاندارد نشده در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .4ضرایب استاندارد شده و ضرایب تابع تمایزی کانونی
تابع اول
متغیر

تابع دوم

استاندارد

استاندارد

استاندارد

نشده

شده

نشده

موانع تعرفهای و غیرتعرفهای

-1/111

-1/511

1/911

1/911

حاکمیت قانون

1/811

1/959

-1/191

-1/191

کیفیت مقررات

1/111

1/585

1/951

1/511

تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر

1/111

1/119

-5/511

-1/151

تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر

1/111

1/991

1/991

1/581

کاربران تلفن همراه

-1/581

-1/591

5/519

1/811

نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعان مقیم
داخل به ازای هر یک میلیارد GDP

-1/998

-1/999

1/191

1/591

حق بهرهبرداری از اختراع و امتیاز دریافت شده به ازای یک میلیون نفر

1/911

1/591

1/915

1/598

تعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه

-1/991

-1/589

1/511

1/111

مخارج تحقیق و توسعه (درصدی از )GDP

1/911

1/915

1/119

1/151

تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یک میلیون نفر

-1/115

-1/119

-1/518

-1/558

میزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی

-5/999

-1/115

1/189

1/511

درصد باسوادی بزرگساالن

-5/111

-1/951

5/599

1/915

میزان ثبت نام در دوره دوم تحصیلی

5/511

1/981

-1/991

-1/191

-

-5/815

-

-1/111

ضریب تابت

استانداردشده

ضرایب استاندارد شده :این ضرایب که از طریق تغییر دادههای خام به دادههای استاندارد شده بهدست میآیند ،اهمیت
نسبی متغیرها را نشان داده و امکان مقایسه متغیرها با مقیاسهای مختلف را فراهم میآورند .ضرایب با ارزشهای قدر
مطلق باال ،دال بر توانایی تمایز بیشتر متغیرهاست .بر اساس جدول  ،1در تابع تمایزی نخست بهترتیب متغیرهای میزان
ثبت نام در دوره دوم تحصیلی ،میزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی ،درصد باسوادی بزرگساالن ،نسبت تعداد درخواستهای
ثبت اختراع در کشور توسط مخترعان مقیم داخل به ازای هر یک میلیارد  ،GDPمخارج تحقیق و توسعه (درصدی از
 ،)GDPتعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه ،حاکمیت قانون ،تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،تعداد
مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یک میلیون نفر ،کیفیت مقررات ،حق بهرهبرداری از اختراع و امتیاز دریافت شده
به ازای یک میلیون نفر ،موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،تعداد کاربران تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار
نفر ،بیشترین توانایی تمایز بین گروههای دوم کشورها با دو گروه اول و سوم را دارند.
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در تابع تمایزی دوم ،بهترتیب کاربران تلفن همراه ،تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر ،میزان ثبت نام در دوره
دوم تحصیلی ،موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،میزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی ،نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع
در کشور توسط مخترعان مقیم داخل به ازای هر یک میلیارد  ،GDPتعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،حق بهرهبرداری
از اختراع و امتیاز دریافت شده به ازای یک میلیون نفر ،کیفیت مقررات ،تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یک
میلیون نفر ،تعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه ،حاکمیت قانون و مخارج تحقیق و توسعه (درصدی از ،)GDP
بیشترین توانایی تمایز در بین گروههای اول و سوم را دارند.
ضرایب استاندارد نشده :ضرایب استاندارد نشده ،مقدار ضرایب معادله تشخیص یا متمایزکننده دو گروه خریداران مشمول
هر یک از توابع هستند و بزرگی این ضرایب ،تغییر درجه تشخیصی را در اثر تغییر یک واحدی متغیرهای مستقل نشان
میدهد .برای مثال ،با توجه به جدول  1با افزایش متغیر موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،درجه تشخیص  -1/511واحد
کاهش مییابد و احتمال اینکه کشوری در گروه اول قرار گیرد ،بیشتر است.
در ادامه برای بررسی اهمیت متغیرها ،از ضرایب ساختاری درونگروهی استفاده شده است که از مسئله همخطی متأثر
نمیشود و قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به ضرایب استاندارد شده دارد.
جدول  .1مقادیر ماتریس ساختار در توابع تمایزی مختلف
متغیر

تابع اول

تابع دوم

موانع تعرفهای و غیرتعرفهای

-1/551

*1/551

حاکمیت قانون

1/515

*1/511

کیفیت مقررات

*1/951

1/599

تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر

*1/915

1/589

تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر

1/551

*1/511

کاربران تلفن همراه

*1/111

1/919

نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعان
مقیم داخل به ازای هر یک میلیارد GDP

-1/558

*1/915

حق بهرهبرداری از اختراع و امتیاز دریافت شده به ازای یک میلیون
نفر

1/111

*1/589

تعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه

1/111

*1/515

مخارج تحقیق و توسعه (درصدی از )GDP

1/555

*1/999

تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یک میلیون نفر

*-1/111

1/111

میزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی

1/151

*1/555

درصد باسوادی بزرگساالن

-1/119

*1/511

میزان ثبت نام در دوره دوم تحصیلی

*1/511

1/181
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با توجه به جدول  1و ضرایب ساختاری درونگروهی ،میتوان مشخص کرد که تا چه میزان یک متغیر و یک تابع به
یکدیگر مرتبطاند .هنگامی که قدر مطلق ضریب محاسبه شده خیلی بزرگ (نزدیک به  )5باشد ،تابع بیانکننده اطالعاتی
است که توسط متغیر بیان میشود و هنگامی که نزدیک صفر باشد ،تابع و متغیر اشتراکهای بسیار کمی دارند .عالمت
ستاره مشخص میکند که هر متغیر با کدامیک از توابع کانونی بیشترین ارتباط را برقرار میکند .متغیرهای کیفیت مقررات،
تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر ،کاربران تلفن همراه ،تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یک میلیون
نفر و میزان ثبت نام در دوره دوم تحصیلی ،بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز گروههای کشورها در تابع تمایزی اول دارند.
برای مثال ،با افزایش کیفیت مقررات ،تأثیرپذیری دانشبنیان بودن کشورهای گروه سوم و اول بیشتر از گروه دوم میشود.
متغیرهای موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،حاکمیت قانون ،تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،نسبت تعداد
درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعان مقیم داخل به ازای هر یک میلیارد  ،GDPحق بهرهبرداری از اختراع
و امتیاز دریافت شده به ازای یک میلیون نفر ،تعداد محققان در فعالیتهای تحقیق و توسعه ،مخارج تحقیق و توسعه
(درصدی از  ،)GDPمیزان ثبت نام در دوره سوم تحصیلی و درصد باسوادی بزرگساالن ،بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز
گروههای کشورها در تابع تمایزی دوم دارند .برای مثال ،با افزایش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،تأثیرپذیری دانشبنیان
بودن کشورهای گروه سوم بیشتر از گروه اول بیشتر میشود.
در ادامه ،جدولهای مربوط به ارزشهای ویژه و المبدای ویلکس که میزان تناسب مدل تمایزی در برازش صحیح
دادهها را نشان میدهند ،آورده شده است .جدول  8نشان میدهد  81/5درصد واریانس توسط تابع تمایزی اول و 51/9
درصد توسط تابع تمایزی دوم توضیح داده میشود.
جدول  .8ارزشهای ویژه دو تابع تمایزی
تابع

ارزشهای ویژه

درصد واریانس

اول

18/367

81/5

دوم

9/559

51/9

جدول  .3نیکویی برازش بر اساس آماره ویلکس المبدا
آزمون توابع

آماره ویلکس المبدا

کای مربع

درجه آزادی

سطح معنیداری

 5تا 5

1/155

19/811

58

1/111

5

1/591

51/819

59

1/111

برای هر مجموعه از توابع ،این آماره فرضیه برابری میانگین توابع ارائه شده را بین گروههای مختلف آزمون میکند.
با توجه به سطح معناداری  1درصد ،این آماره معنادار بوده و نشان میدهد هر دو تابع در الگوی تمایزی مشارکت دارند.
در جدول ،51تعداد طبقهبندیهای صحیح و ناصحیح برای هر گروه از کشورها نشان داده شده است .موارد صحیح
طبقهبندی شده بر قطر اصلی ماتریس مشاهده میشوند .با توجه به جدول میتوان گفت الگوی تحلیل تمایزی توانسته
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است موارد پیشبینی عضویت کشورها را در سه گروه مختلف ،از لحاظ متغیرهای اقتصاد دانشبنیان  511درصد درست
انجام دهد.
جدول  .71ماتریس طبقهبندی کشورها بر اساس متغیرهای اقتصاد دانشبنیان
کشورهای

کشورهای

کشورهای

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

کشورهای گروه اول

1

1
()%511

1

1

کشورهای گروه دوم

8

1

8
()%511

1

کشورهای گروه سوم

9

1

1

9
()%511

گروه کشورها

تعداد مشاهدات

درصد مشاهدات صحیح طبقهبندی شده از کل

%511

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت اقتصاد دانشبنیان ،در مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزیابی دانش بانک جهانی و بهکمک چهار مؤلفه
اصلی (شامل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی ،آموزش و منابع انسانی ،سیستم نوآوری و فناوری اطالعات و ارتباطات)
و  51متغیر مربوط به این مؤلفهها ،ایران و کشورهای سند چشمانداز خوشهبندی شدند .نتایج پژوهش نشان داد کشورهای
خوشه  ،5با مقدار شاخص اقتصاد دانشبنیان  1/51در اولویت قرار دارند (کشورهای با سطح باالتر شاخص ترکیبی اقتصاد
دانشبنیان)؛ کشورهای خوشه  5با مقدار شاخص  1/11در رتبه دوم (کشورهای با سطح متوسط شاخص ترکیبی اقتصاد
دانشبنیان) و کشورهای خوشه  9با شاخص  9/11در رتبه سوم (کشورهای با سطح پایینتر شاخص ترکیبی اقتصاد
دانشبنیان) قرار گرفتهاند .بین رقبای منطقهای ،ایران در خوشه دوم با سطح متوسط شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان
جای دارد .با توجه به وضعیت ایران در این گروه کشورها ،میتوان نتیجه گرفت طی سالهای  5991تا  ،5151ایران از
لحاظ شاخص اقتصاد دانشبنیان ،پیشرفت شایان توجهی نداشته است .نتایج این بخش از پژوهش با مطالعه شقاقی شهری
( )5991و دیزجی و همکاران ( )5995همخوانی دارد.
همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد ،بیشترین میزان مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان مربوط به مؤلفه نظام کارای
نوآوری و اختراعات و کمترین میزان آن مربوط به مؤلفه مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی بود .نتایج این بخش از پژوهش
با یافته عزیزی و مرادی ( )5991همخوانی دارد .متغیرهای بسیاری از مؤلفههای رژیم نهادی و اقتصادی مانند کیفیت
قانونگذاری و حاکمیت قانون و درجه آزادی اقتصادی در ایران ،تحت تأثیر درآمدهای نفتی قرار میگیرند ،بنابراین باید
برای رفع موانع آزادی اقتصادی و مبارزه با اقتصاد زیرزمینی ،اقدامات الزم صورت گیرد.
بر اساس نتایج ،ایران برای تغییر شرایط زمینهای و مساعدکردن زمینه تحقق اقتصاد دانشبنیان ،به برنامه مناسب و
مفیدی نیاز دارد .برای پایداری روند توسعه و دستیابی به مقام نخست منطقه در سالهای باقیمانده ،ابتدا باید ضعفهای
زیرساختی را از بین برد .توجه به ارتقای سطح و کیفیت قوانین و مقررات ،کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،دریافت
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حق امتیاز و حق اختراع برای افزایش انگیزه اختراعات در کشور ،از جمله اولویتهای دیگر برای ارتقای شاخصهای اقتصاد
دانشمحور در کشور است .از سوی دیگر ،نتایج روش  Kـ میانگین نشان داد بهترتیب متغیرهای کاربران تلفن همراه،
کیفیت مقررات ،تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر ،تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،بیشترین نقش را در
جداسازی خوشهها داشتهاند .در روش تحلیل تمایزی چندگروهی ،در تابع تمایزی نخست ،متغیرهای کیفیت مقررات ،تعداد
کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر ،کاربران تلفن همراه و در تابع تمایزی دوم ،متغیرهای موانع تعرفهای و غیرتعرفهای،
حاکمیت قانون و تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر ،بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز گروههای مختلف کشورها
داشتهاند .طی دهه اخیر ،در ایران ابزارهای دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات شامل تلفن ،پهنای باند ،رایانه و
اینترنت توسعه یافته ،اما در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و کشورهای همتراز منطقهای ،شتاب کمتری داشته است.
زمانی میتوان انتظار داشت که فناوری اطالعات و ارتباطات بر جامعه تأثیرگذار است که عالوه بر توسعه ابزارهای دسترسی
به فناوری ،زمینههای استفاده و بهکارگیری آن نیز گسترش یابد .بنابراین ،در راستای نتایج تحقیق انجام شده ،گسترش و
توسعه خطوط اینترنت ،ارتقای آگاهی درباره فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک در جهت خلق و آفرینش استراتژیهای
تجاری جهانی و کاهش شکاف دانش رایانهای در جامعه ،میتواند در تأمین اهداف در نظر گرفته شده برای ایران در سند
چشمانداز ،یاریدهنده باشد .همچنین باید ارزیابی ساالنه مستمری از وضعیت اقتصادی کشور با رقبای حوزه سند چشمانداز
انجام شود تا از این طریق ضعفها شناسایی شده و سیاستگذاریهای کالن و مناسبی برای برطرفسازی مشکالت و
نقصها اتخاذ شود.
برای پژوهشهای بعدی ،پیشنهاد میشود با استفاده از سایر روشهای طبقهبندی ،کشورهای مختلف در دوره زمانی
متفاوت خوشهبندی شده و وضعیت ایران بین رقبای منطقه چشمانداز بررسی شود؛ چرا که یکی از مهمترین محدودیتهای
اجرای این پژوهش ،جمعآوری دادههای مربوط به کل کشورهای منطقه بود .همانطور که در متن مقاله نیز اشاره شد،
بهدلیل در دسترس نبودن آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش ،چند کشور از مقایسه حذف شدند.
منابع
دیزجی ،منیره؛ دانشور ،سهند؛ بابایی اناری ،علیرضا ( .)5995تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانشبنیان در میان کشورهای
منتخب .مدیریت بهرهوری(فراسوی مدیریت).511-555 ،)55(1 ،
شقاقی شهری ،وحید ( .)5991ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشمانداز .فصلنامه اقتصاد و الگوسازی.59-5 ،)91( 8 ،

عزیزی ،فیروزه؛ مرادی ،فهیمه ( .)5991محاسبه شاخصهای اصلی و فرعی اقتصاددانشبنیان برای ایران .فصلنامه پژوهشها و
سیاستهای اقتصادی.511 -519 ،)81( 51 ،
عظیمی ،ناصر علی؛ برخورداری دورباش ،سجاد ( .)5919شناسایی بنیانهای اقتصاد دانشبنیان ،تهران :نشر مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور.
عمادزاده ،مصطفی؛ شهنازی ،روحاهلل ( .)5981بررسی مبانی و شاخصهای اقتصاد داناییمحور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در
مقایسه با ایران .پژوهشنامه اقتصادی.511 -519 ،)1(1 ،
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 فصلنامه. بررسی میزان تحقق اقتصاد دانشمحور در ایران.)5981(  زهرا، روح اهلل؛ دهقان شبانی، مصطفی؛ شهنازی،عمادزاده
.595 -519 ،)5(1 ،پژوهشهای اقتصادی
 مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشمانداز.)5991(  عالءالدین، علیرضا؛ ازوجی،فرهادی کیا
، سازمان برنامه و بودجه کشور.) و الزامهای بهبود جایگاه آن در سالهای باقیمانده حوزه اقتصادی5981 -5991( در دوره
.9-11 گزارش
 میانگین فازی و گوستافسون کسل، میانگینk  بهکارگیری روشهای خوشهبندی.)5991(  ابوالقاسم، بهمن؛ کامکار روحانی،محمدی
در تلفیق نتایج وارونسازی دادههای توموگرافی لرزههای انکساری و مقاومت ویژه الکتریکی برای ارزیابی آبرفت و سنگ
.598-589 ،5)9( ، علوم زمین خوارزمی.بستر

 اولین کنفرانس ملی. ابعاد ساختاری و محتوایی سازمانهای دانشمحور.)5981(  مصطفی، ناصر؛ آشنا، عباس؛ عسکری،منوریان
. تهران،مدیریت دانش
 تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانشبنیان بر پایه.)5991(  محمد، علی؛ اسماعیلزاده، جواد؛ بنیادی نائینی،نوری
.511 -599 ،1 . فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن.الگوریتم خوشهبندی

References
Afzal, M. N. I. (2014). Knowledge-based Economy (KBE): An Investigation of Frameworks and
Measurement Techniques in the South East Asian Region. A Ph.D. dissertation, University
of Southern Queensland.
APEC (November, 2000). Towards Knowledge Based Economies in APEC. Report by APEC
Economic Committee.
APEC Economic Committee (2001). Towards Knowledge Based Economies in APEC. APEC
Secretariat.
Azimi, N., & Barkhordari, S. (2008). Knowledge-Based Economy in Southeast Asian Countries.
Rahyaft, 43, 32-42. (in Persian)
Azizi F, Moradi F. (2018). Calculating the Index and Sub-Indices of Knowledge-Based Economy
for Iran, 26 (85), 243-270.
Despotovic, D., Cvetanovic, D., Vladimir, N. (2015). Perspectives for the Development of
Knowledge Economy, Innovativeness, and Competitiveness of Cefta Countries. Economics
and Organization, 12(3), 209-223.
Dizaji, M., Daneshvar, S., Babaei Anari, A. (2013). Determining Iran's Position among selected
countries from the Perspective of Knowledge Based Economy based. Productivity
Management, 6(22), 121-144.
Farhadi kia, A., Azvaji, A. (2015). Comparative Comparison of Iran's Economic Performance
Compared to the Contries in Vision Regions in the Period (2005-2014) and the
Requirements for Improving Its Position in the Residual Economic Areas. Planning and
Budget Organization. Report 3-55.
Fucec, A. A., Corina, M. (2014). Knowledge economies in European Union: Romania’s position.
Emerging Markets Queries in Finance and Business, 15, 481–489.

... بررسی نقش مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در وضعیت ایران وکشورهای حوزه

411

Höppner, F., Klawonn, F., Kruse R., Runkler, T. (1999). Fuzzy cluster analysis: Methods for
classification, data analysis and image recognition. Journal of the Operational Research
Society, 51 (1999) 769-770.
Imadzadeh, M., Shahnazi, R. A. (2007). The study of the bases and indicators of knowledgebased economy and its position in selected countries compared to Iran. Research Economic,
7(4), 175-143. (in Persian)
Imadzadeh, M., Shahnazi, R. A., & Dehghan Shabani, Z. (2006). The Study of the Realization of
the Knowledge-Driven Economy in Iran. Economic Quarterly, 6(2), 103-132. (in Persian)
Kaufmann, L., Rousseeuw, P. J. (1990). Finding groups in data: an introduction to cluster
analysis. Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, Inc.
Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics,
22, 3-42.
Maddala, G.S. (1983). Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge
University Press.
Mehrara, M., Rezaei, A.A. (2015), “Knowledge Economy Index (KEI) in Iran and Comparison
with other Countries of Region: The Vision 1404 Document. International Journal of
applied Economic Studies, 3(2), 1-7.
Mohammadi, B., Kamkar Rouhani, A. (2017). The application of clustering k-mean, fuzzy, and
gustaffson methods in combining the results of inversion of refractive-earthquake
tomography and electrical resistivity tomography for the assessment of alluvium and
bedrock. Kharazmi Earth Sciences, 2(3), 183-198. (in Persian)
Monavarian, A., Askari, N and Ashena., M. (2007). The structural and content dimensions of
knowledge-based organizations. First National Knowledge Management Conference.
Tehtan. (in Persian)
Noori, J., Bonyad Naeini, A & Esmailzadeh, M. (2015). Determining Iran's Position in the Region
from the Perspective of Knowledge Based Economy based on Clustring Algoritm.
Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 4, 133-155. (in Persian)
Paasche, H., Eberle, D. (2011). Automated compilation of pseudo-lithology maps from
geophysical data sets: a comparison of Gustafson-Kessel and fuzzy C-means cluster
algorithms. Exploration Geophysics, 42(4), 275-285.
Paz-Marin, M., Gutierrez-Pena, P. A., & Martinez, C. (2015). Classification of countries’ progress
toward a knowledge economy based on machine learning classification techniques. Expert
Systems with Applications, 42(1), 562-572.
Romer, P. M. (1990). Human Capital and Growth: Theory and Evidence. Carnegie Rocheser
Conference Series on Public Policy, 32, 251-286.
Shaghaghi Shahri, V. (2015). Evaluating the Economic Condition of Iran in Comparison with
“Twenty-Year Vision Document. Quarterly Journal of Economics and Modelling Shahid
Beheshti University, 30(8), 1-29. (in Persian)
Smith, K. What is the Knowledge Economy? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge
Bases, The United Nations University, Institute for New Technologies, UNU/INTECH
Discussion Papers. ISSN 1564-8370, (2002).

417

4  شماره،71  دوره،7431 ،فصلنامه مدیریت صنعتی

Smith, R., Sharif, N. (2007). Understanding and Acquiring Technology Assets for Global
Competition. Technovation, 27(11), 643-649.
Sun, J., Li, Y. (2016). Joint inversion of multiple geophysical data using guided fuzzy C-Means
clustering. Geophysics, 81 (3), 37-57.
Vinnychuk, O., Skrashchuk, L. & Vinnychuk, I. (2014). Research of Economic Growth in the
context of Knowledge Economy. Intellectual Economics, 1 (19), 116-127.
Wilson, D.I. (2002). Derivation of the chalk superficial deposits of the North Downs, England:
an application of discriminant analysis. Geomorphology, 42(3-4), 343-364.
World Bank (1998/99). World Development Report- Knowledge for Development. New York:
Oxford University Press.
World Bank (2013). World Development Indicators 2003. World Bank Institute, Knowledge for
Development Program. www.worldbank.org/wbi/knowledgefordevelopment
World Bank and World Bank Institute. (2002). Knowledge for Development; a Forum for Middle
East and North Africa. Marseilles: France, 9- 12.
World Bank. (2008). Measuring Knowledge in the World's Economies. Knowledge for
Development, World bank Institute. The World Bank's Knowledge Assessment
Methodology. Available at: www.worldbank.org/kam.
World Bank. (2012). Knowledge Assessment Metodology (KAM). World Bank Institute.
available at: www.worldbank.org/kam

