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چکیده
در شرایط کنونی کشور ،گذار از ساختارهای اقتصادی سنتی به سمت اقتصاد دانشبنیان که رهبر معظم انقالب از آن به
عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین مؤلفههای اقتصاااد مقاومتی یاد کردهاند بساایار ئائا اهمیت اسااتب با توجه به اهمیت
فراوان این مو ضوع در چ شمانداز اقت صادی ک شور ،ارائه روش منا سبی برای تعیین جایگاه فعلی ک شور در مقای سه با سایر
ک شورهای منطقه میتواند ب سیار راهگ شا با شد و به سیا ستگذاران در اتخاذ ت صمیمات منا سب در ارتباط با فراهم سازی
زیر ساختهای ر شد و تو سعه اقت صادی کمک کندب هدف این مقاله تعیین جایگاه ایران در بین ک شورهای منطقه از منظر
اقتصااد دانشبنیان اساتب بنابراین دادههای ساا  2012کشاورهای منطقه از اایگاه داده بانک جهانی اساتخرا شاد و با
ا ستفاده از روش خو شهبندی مبتنی بر الگوریتم کا-میانگین نتایج تحلیل شدب درنهایت ک شورهای منطقه به چهار د سته
شامل ای شرو ،میانهرو ،دنبالهرو و نواا تق سیم شدند و جایگاه ایران در بین این ک شورها بر اساس شاخصهای موردبرر سی
تعیین شد و ایران در بین کشورهای دنبالهرو قرار گرفتب
کلمات کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد مقاومتی ،تحلیل خوشهای ،روش کا-میانگین
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Abstract
In the current situation, the transition from traditional economic structures toward
a knowledge-based economy, that Supreme Leader have mentioned as one of the
most important and influential component of the resistive economy, is very
important بGiven the importance of this issue in the economic outlook, providing
an appropriate method to determine the Iran’s position compared to other
countries in the region can be very helpful and helps policy makers in making the
right decisions in relation to the provision of infrastructure for economic growth
and development. Therefore, in this paper, after explaining the concept of
knowledge-based economy and its role and importance in the economic
development of the country, the method of clustering analysis was used based on
K-mean algorithm in order to attain the objectives of the study. Finally, countries
in the region were categorized into four categories including leading, moderate,
followers and emerging and Iran's position among the countries determined based
on the index were studied.

Keywords: knowledge based economy, resistive economy, cluster analysis,
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مقدمه
با ورود به عصر اینترنت و تجارت الکترونیک ،تغییرات بسیاری در ساختارهای اجتماعی  -اقتصادی صورت
گرفت و مد های جدیدی از فعالیتهای سازمانی و اقتصادی ایجاد شدب همچنین فناوریهای ارتباطی ،رقابتی
جهانی ایجاد نمودند که در آن نوآوری ،مهمتر از تولید انبوه بوده و سرمایهگذاران بهجای ماشینآالت و تجهیاات
جدید خریدار راهکارها ،ایدهها و تدابیر جدید هستند ()Popescu and Crenicean, 2012ب در کشورهای
توسعهیافته ،سرمایهگذاریهای اایدار در آموزش ،نوآوری ،فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی1و ایجاد یک محیط
اقتصادی مولد به افاایش بکارگیری و خلق دانش و متعاقباً به رشد اقتصادی اایدار منجر شد ( Chen and
)Dahlman, 2006ب اقتصاد دانشبنیان فرصتی را برای کشورها به وجود آورد تا از طریق توسعه روشهای
اثربخش و کارآمد تولید کاالها و خدمات و ارائه آن با هاینههای اایینتر به تعداد بیشتری از افراد ،نظام اقتصادی
خود را بهبود ببخشندب درواقع ،اهمیت موفقیت در استفاده اثربخش از دانش و مهارتهای انسانی بهتدریج از
ایجاد ثروت بهواسطه منابع طبیعی در دسترس ایشی گرفته است ()Friedman, 2007ب اما بسیاری از
کشورهای درئا توسعه در بهرهبرداری از ذخیره دانش جهانی و بکارگیری آن برای رفع نیازهایشان موفق نبوده-
اندب این کشورها نبای د خود را از این اباار ئیاتی رشد محروم کنند و باید برای ایجاد نقاط قوت و برنامهریای
دقیق و سرمایهگذاری مناسب در سرمایههای انسانی ،نهادهای مؤثر ،تکنولوژیهای ارتباطی مرتبط ،بنگاههای
رقابتی و نوآور،تالش کنندب کشورهایی مانند فنالند ،کره جنوبی ،ایرلند ،مالای ،سنگااور ،شیلی و اخیراً چین و
هندرشد قابل توجهی در این زمینه داشته اندب
ایران برای ساخت اقتصاد دانشبنیان و کاهش شکاف توسعه خود با کشورهای ایشرفته ،باید به «توسعه
دانشبنیان» بهعنوان یکی از راههای رشد و توسعه اقتصادی ،توجه بیشتری نمایدب سیاستگذاری و برنامهریای
اثربخش برای توسعه اقتصاد دانشبنیان در ایران نیازمند شناخت وضعت موجود و تحوالت آن در مقایسه با سایر
کشورها است (انتظاری ،محجوب)1392 ،ب شناخت دقیق وضعیت کنونی ایران از منظر اقتصاد دانشبنیان و
تشخیص جایگاه دقیق ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهایی که دارای اشتراکات سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و جغرافیایی با ایران هستند میتواند در سیاستگذاریها و برنامهریایهای آتی بسیار ارزشمند باشد
چراکه سیاستگذاران میتوانند با استفاده از این اطالعات تصمیمات مناسبی را برای مسیر ایش روی اقتصاد
دانشبنیان در کشور اتخاذ نمایندب ازاینرو ،در این مقاله سعی شده است تا با بکارگیری روشی مناسب ،به این
مهم دست ایدا کنیمب در این راستا ،در بخش او مقاله به تبیین و تشریح مفهوم اقتصاد دانشبنیان ارداختهایمب
در بخش بعد وضعیت کشورمان از منظر اقتصاد دانشبنیان موردبررسی قرار دادهایمب سپس شاخصهای سنجش

)Information and communications technology (ICT
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دانشبنیان را معرفی نموده و روشی را برای دستهبندی کشورها بر مبنای این شاخصها ارائه نمودهایمب در انتها
نیا نتایج ئاصل از تحلیل ارائهشدهاندب
 -1اقتصاد

دانشبنیان1

دانش از دیرباز نقش برجستهای در ایشرفت و توسعه ملتها داشته است .در قرن ئاضر ،میاان نقش اطالعات و
دانش در فرآیندهای اقتصادی بسیار وسیع تر شده و این امر موجب به وجود آمدن ساختار اقتصادی جدیدی
تحت عنوان اقتصاد دانشبنیان شده است که بهنوبه خود قوانین ،فعالیتها و اصو اقتصادی جدیدی را به همراه
داردب هرچند که درگذشته دانش بهعنوان یک منبع اصلی و یک نیروی محرک در رشد اقتصادی و ارتقاء
استانداردهای زندگی در نظر گرفته نمیشد اما در قرن بیستم جوامع بهتدریج به اهمیت آن ای بردند و از آن
زمان به بخشی جدانشدنی از نظریات و مد های اقتصادی تبدیل گردید ()Veselá and Klimová, 2014ب
شکلگیری اقتصاد دانشبنیان از رویکردی که الندوا 2اتخاذ کرده بود ،استخرا شدب الندوا در تکمیل مطالعات
خود در مورد نظام ملی نوآوری ،به مفهوم اقتصاد یادگیرنده رسیدب در تعریفی ساده ،اقتصاد یادگیرنده ،اقتصادی
است که در آن توانایی یادگیری برای موفقیت افراد ،سازمانها ،مناطق و اقتصادهای ملی ئیاتی استب طبق
تعریف الندوا  « ،اقتصاد یادگیرنده اقتصادی است که در آن موفقیت افراد ،سازمانها ،مناطق و کشورها
منعکسکننده قابلیت یادگیری آنها باشد؛ و فراموشی اغلب ایششرط آن است ،مخصوصاً برای مهارتهای
جدید ()Lundvall, 1998ب
اصطالح اقتصاد دانشبنیان در دهه  1990توسط سازمان اقتصادی همکاری و توسعه3مطرح و بهصورت نوعی از
اقتصاد تعریف شد که «مستقیماً مبتنی بر تولید ،توزیع و بهکارگیری دانش و اطالعات است» ()OECD, 1996ب
هرچند که  OECDتالشهای زیادی برای شاخص سازی در زمینه اقتصاد دانشبنیان انجام داد ،ولی تا سا
 1995به جمعبندی کاملی نرسید ،تا اینکه در همین سا برای اولین بار چارچوب مدونی از واژه اقتصاد
دانشبنیان در قالب سند وزارتی کمیته سیاستگذاری علم و فناوری کانادا منتشر شد .از این دهه به بعد،
تالشهای بسیار گستردهای در گسترش ،تقویت و تلفیق مفهوم اقتصاد دانشبنیان انجام شد و مرزهای اقتصاد
دانشبنیان با اقتصاد تولید محور روشن شد (اور فر ،کشاورز و سامانی)1391 ،ب کمیته اجرایی سازمان همکاری
های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه 4در تکمیل تعریف  OECDعنوان مینماید که «تولید ،توزیع و بهرهبرداری از
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)Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
4
)Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC
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دانش ،محرک اصلی رشد اقتصادی ،ثروت آفرینی و اشتغا در تمامی سطوح صنعتی است»ب طبق این تعریف،
اقتصاد دانشبنیان تنها متکی بر چند صنعت با فناوری برتر1نیستب بلکه هیئت اجرایی  APECعنوان میکند
که «دانش موردنیاز در اقتصاد دانشبنیان گستردهتر از دانش تکنولوژیک بوده و دانش فرهنگی ،اجتماعی و
مدیریتی را نیا در برمیگیرد» ()APEC, 2000ب طبق تعریف « ،UNESCOاقتصاد دانشبنیان به شرایطی
اشاره دارد که در آن توسعه اقتصادی از طریق بکارگیری ظرفیت دانش صورت میگیرد» ()UNESCO, 2005ب
جونا )1999(2عنوان مینماید که «اقتصاد دانشبنیان به معنای گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع فیایکی به سمت
اقتصاد مبتنی بر دانش است» ()Jones, 1999ب طبق اظهارات ااو و اسنلمن« )2004(3اقتصاد دانشبنیان
یک نظام مصرفی و تولیدی است که مبتنی بر سرمایههای ذهنی است و سهم بارگی را در فعالیتهای اقتصادی
کشورهای توسعه یافته عهدهدار استب عنصر اصلی اقتصاد دانش بنیان ،اتکای بیشتر بر قابلیتهای ذهنی نسبت
به دروندادهای فیایکی یا منابع طبیعی است» ()Powell and Snellman, 2004ب
اقتصاد دانش بنیان از جنبههای مختلفی با اقتصاد سنتی تفاوت دارد (:)Tocan, 2012









اقتصاد دانشبنیان بر خالف اقتصاد سنتی مبتنی بر کمیابی نیستب بر خالف اکثر منابع که در
اثر استفاده تقلیل مییابند و به اتمام میرسند ،دانش و اطالعات میتوانند تسهیم شوند و در
اثر استفاده ،به میاان آنها افاوده شودب
در اقتصاد دانش بنیان ،تأثیر مکان از بین میرودب با استفاده از فناوری و روشهای مناسب،
بازارها و سازمانهایی مجازی میتوانند ایجاد شوند که از سرتاسر دنیا قابل دسترسی هستندب
وضع قوانین ،موانع و مالیاتها بر دانش و اطالعات بهصورت ملّی و داخلی میسر نخواهد بودب
دانش و اطالعات به هرکجا که تقاضا برای آن باالتر و موانع برای دستیابی به آن کمتر باشد
نفوذ میکنندب
در اقتصاد دانش بنیان ،قیمتگذاری و ارزشگذاری منابع تولیدی و خدماتی به میاان زیادی به
محیط و زمینه کاربر آن بستگی خواهد داشت زیرا اطالعات و دانش یکسان ارزش متفاوتی برای
افراد مختلف در زمانهای مختلف داردب
در اقتصاد دانش بنیان ،قابلیتهای سرمایه انسانی عنصری کلیدی در ارزشآفرینی محسوب میشودب
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در اقت صادهای دانش بنیان ،تقاضای بیشتری برای نیروی کار ماهر و نرخ بیکاری بیشتری برای افراد دارای
تحصیالت اایینتر وجود داردب هرچند که کشورهای مطرح در ئوزه اقتصاد دانش بنیان دچار کم شدن مشاغل
در صنایع تولیدی بودهاند اما استخدام در صنایع نیازمند تکنولوژیهای ایشرفته نظیر تجهیاات الکترونیکی و
دارو در این کشورها افاایش یافته است ()Ka-Lun, 2012ب مطالعات مختلف تالش نمودهاند تا عوامل مؤثر بر
توسعه اقتصادی دانشبنیان را شناسایی نموده و مسائلی را که برخی از کشورها را از تبدیل شدن به یک اقتصاد
دانش بنیان باز میدارد ،مشخص نمایندب
از ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان میتوان به سرعت باال در تغییر فناوریها ،از دست دادن بسیاری از اباارهای
کنتر دولتها بر اقتصاد خویش ،نقش کلیدی یافتن دانایی انسانها و شبکه روابط میان آنها برای تداوم
ایشرفت ،کاهش خارقالعاده هاینههای ارتباطات و ئملونقل و درنتیجه ،افاایش ارتباطات و تعامل میان انسانها
و ارتقای جایگاه انسان در فرآیند تولید اشاره کرد (مؤمنی)1388 ،ب
در هر نظام اقتصادی ،سرمایههای دانشی وجود دارد که میراث ایشینه قوی و تالشهای گذشته آن ملت استب
اما برای تبدیل این سرمایه د انشی به ارزش اقتصادی ،این سرمایه باید مورد کاوش و اصالح و بهبود قرار گیردب
این هدف در صورتی بهدست میآید که تکنیکهای جدیدی توسعه یافته و کسب شوندب به عبارت دیگر ،موفقیت
نظام اقتصادی دانش بنیان در صورتی ئاصل میشود که محیط سازمانی ،اقتصادی و قانونی برای اشتیبانی از
اکتساب ،بهرهبرداری و توسعه دانش فراهم شودب در این راستا دولتها باید محرکهای اقتصادی ،قانونی و زیربنایی
الزم را فراهم نموده و تعامل بین صنعت و دانشگاه را تسهیل نمایندب بطوریکه منابع ،تخصص و قابلیتهای
بخشهای مختلف در کنار یکدیگر جمع شده و ایشرفت مثبتی را در تولید کاالها و خدمات بهوجود آورند
()Heng, Othman, Rasli and Iqbald, 2012ب کشورهای در ئا توسعه از جمله ایران برای توسعه
زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به ایشرفت از این طریق با چالشهای مختلفی روبهرو هستندب
 -1-1چارچوب اقتصاد دانش بنیان بانک جهانی
از بین چارچوب های ارایه شده در سطح بین المللی برای ارزیابی اقتصاد دانش بنیان کشورها ،می توان به شاخص
های ارایه شده توسط سازمان اقتصادی همکاری و توسعه ( )OECDو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا
( )APECو بانک جهانی اشاره کردب به دلیل وجود داده ها و شاخص های مناسب بانک جهانی برای کشورهای
منطقه و ایران و روش کاربردی این نهاد ،محققان در این مطالعه از روش و شاخص های بانک جهانی استفاده
نمودندب

در سا  ،1999بانک جهانی اروژهای را تحت عنوان «دانش برای توسعه )K4D( »1آغاز نمودب هدف این اروژه،
افاایش آگاهی در بین سیاست گذاران کشورها در مورد تأثیرات مهم دانش و جلب نظر اقتصاددانان به سمت
دانش جهانی و بومی برای دستیابی به مایت رقابتی بود ()Tocan, 2012ب بانک جهانی چهار رکن را در
چارچوب اقتصاد دانشبنیان شناسایی نموده است که در جدو زیر ارائهشدهاندب
جدول  :1چهار رکن اقتصاد دانشبنیان
رکن 1
نظام انگیاشی و نهادی
اقتصادی

رکن 2
آموزش و مهارتها

رکن 3
زیرساختهای اطالعاتی و
ارتباطی

رکن 4
نظام نوآوری

نظام اقتصادی و نهادی کشور
باید مشوقهایی را برای استفاده
اثربخش از دانش موجود و
جدید و شکوفاسازی کارآفرینی
فراهم نمایدب

مردم کشور نیازمند آموزش و
مهارتهایی هستند که آنها را
قادر میسازد تا دانش را خلق
نموده و با یکدیگر به اشتراک
بگذارند و از آن بهخوبی استفاده
کنندب

یک زیرساخت اطالعاتی
اویا موردنیاز است تا
ارتباطات و توزیع و
اردازش اثربخش اطالعات
را میسر سازدب

نظام نوآوری کشور -بنگاهها ،مراکا تحقیقاتی،
دانشگاهها ،کانونهای تفکر ،مشاوران و سایر
سازمانها -باید بتواند از ذخیره رو به رشد
دانش جهانی بهرهبرداری کرده ،آن را با
نیازهای منطقهای وفق دهد و فناوریهای نو
را خلق کندب

منبعWorld Bank, 2002 :
چارچوب اقتصاد دانش بتیان استدال مینماید که میاان دانش و چگونگی استفاده از آن ،عوامل تعیینکننده
کلیدی در بهرهوری کل عوامل تولید ( )TFPهستندب تقویت چهار رکن اقتصاد دانش به افاایش در کیفیت و
کمیت انباشته دانش موجود برای تولید اقتصادی در هر کشور میانجامدب این امر بهنوبه خود باعث افاایش
بهرهوری و درنتیجه ،رشد اقتصادی میشود ()Tocan, 2012ب اروژه  K4Dبانک جهانی اایگاه داده و مجموعه-
ای از شاخصها را برای ارزیابی ایشرفت کشورها بر مبنای چهار رکن اقتصاد دانش ( )KEتوسعه داده استب
روش ارزیابی دانش )KAM(2ابااری است که ارزیابیهای اولیهای را از آمادگی کشورها و منطقه از منظر اقتصاد
دانشبنیان ارائه می دهدب این اباار برای کمک به کشورها در درک نقاط قوت و ضعفشان از طریق مقایسه
عملکردشان در طو زمان نسبت به سایر کشورها طرائیشده استب مجموعهای از  148شاخص برای اقتصاد
دانشبنیان استخرا شده است اما به دلیل دشواری استفاده از همه این شاخصها ،بانک جهانی شاخصهایی را
دستچین و خالصه کرده است که به کارت امتیازدهی اولیه3مشهور استب همچنین به کشورها ایشنهاد شده
است که میتوانند با توجه به شرایط خود از سایر شاخصهای ارائهشده نیا استفاده نمایندب شاخص اقتصاد دانش
1

Knowledge for development
Knowledge Assessment Methodology
3
Basic Scorecard
2

( )KEIکه توسط بانک جهانی برای روش ارزیابی دانش ( )KAMتوسعه یافته است بررسی میکند که آیا
محیط برای استفاده اثربخش از دانش بهمنظور توسعه اقتصادی مناسب است یا خیرب این شاخص ،شاخصی جامع
است که نشاندهنده ایشرفت کلی یک کشور یا منطقه از منظر اقتصاد دانش بر مبنای عملکرد آن در چهار رکن
اقتصاد دانش استب این شاخص معاد با میانگین امتیازات نرما شده عملکرد یک کشور یا منطقه در هر یک
از چهار رکن ذکرشده یعنی نظام انگیاشی و نهادی اقتصادی ،آموزش ،نوآوری و فناوری اطالعات و ارتباطات
است که ابعاد و شاخص های آن در جدو  2ارائه شده است ()World Bank, 2007بب
جدول  :2ابعاد و شاخصهای اقتصاد دانشبنیان
ابعاد اقتصاد دانشبنیان

رژیم اقتصادی و نهادی

آموزش و مهارتها

ساختارهای اطالعاتی و ارتباطی

نظام نوآوری

شاخصها

منبع

موانع تعرفهای و غیر تعرفهای

بنیاد هریتج

کیفیت مقررات

بانک جهانی

1

ئاکمیت قانون

بانک جهانی

نرخ باسوادی بارگساالن

یونسکو

ثبتنام در دوره متوسطه

یونسکو

ثبتنام در دانشگاه

بانک جهانی

تعداد خطوط تلفن به ازای هر هاار نفر

بانک جهانی

تعداد رایانهها به ازای هر هاار نفر

بانک جهانی

تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هاار نفر

بانک جهانی

نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعین مقیم
داخل به ازای هر یک میلیارد ( GDPبر اساس برابری قدرت خرید)

GII

تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی به ازای یکمیلیون نفر

GII

ئق بهرهبرداری از اختراع و ئق امتیاز دریافتی به ازای یک میلیون نفر

GII

منبع)World Bank, 2007( :ب

در ادامه ،متغیرهای اقتصاد دانشبنیان با توجه به تعاریف ارائه شده آن در اایگاههای داده مربوطه در
جدو  3تشریح میشود:
جدول :3تعریف متغیرهای اقتصاد دانشبنیان

Heritage

1

شاخصها

تعاریف

موانع تعرفهای و غیر
تعرفهای

آزادی تجارت یک معیار ترکیبی است که میاان موانع تعرفهای و غیر تعرفهای را که بر صادرت و واردات کاال و
خدمات تأثیر میگذارد اندازه گیری میکندب برای اندازهگیری شاخص موانع تعرفهای و غیر تعرفهای از نمره آزادی
تجارت استفاده میشودب نمره مربوط به شاخص آزادی تجارت بر اساس دو شاخص به دست میآیدب 1ب میانگین وزنی
نرخ تعرفه تجارت 2ب موانع غیر تعرفهای

کیفیت مقررات

این شاخص به ارزیابی ذهنیتها درباره توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاستها و مقرراتی میاردازد که توسعه
بخش خصوصی را امکاناذیر مینمایند و ارتقاء میدهندب

ئاکمیت قانون

این شاخص به اندازهگیری ذهنیتها درباره میاان اعتماد نهادها به قواعد جامعه و نیا میاان ایروی آنها از آن قواعد
میاردازد ،بهویژه کیفیت اجرای قراردادها ،ئدوث مالکیت فکری ،الیس ،دادگاهها ،و نیا ائتما رخداد جرائم و
خشونتب

نرخ باسوادی بارگساالن

افراد بالغ باالی  15سا  ،کسانی که میتوانند جمالت ساده را بخوانند ،بنویسند و درک کنندب در کل سواد شامل
توانایی انجام محاسبات ساده نیا میشودباین شاخص با تقسیم جمعیت باسواد باالی  15سا بهکل افراد در این گروه
سنی به دست میآیدب

ثبتنام در دوره متوسطه

کل افراد ثبتنامشده در مقطع متوسطه ،بدون در نظر گرفتن سن ،بهکل افرادی که در سن رسمی ثبتنام در مقطع
متوسطه قرار دارندب

ثبتنام در دانشگاه

کل افراد ثبتنامشده در مقطع دانشگاهی ،بدون در نظر گرفتن سن ،بهکل افرادی که در سن رسمی ثبتنام در مقطع
دانشگاهی قرار دارندب برای سطح دانشگاه ،افرادی را در نظر میگیریم که ئداکثر  5سا از سن فارغالتحصیلی آنها
از سطح متوسطه گذشته باشدب

تعداد خطوط تلفن به ازای
هر هاار نفر

این شاخص ،خطوط ثابت تلفن که به شبکه تلفن عمومی متصل است و به درگاه تلفن اتصا دارد را دربرمی گیردب
همچنین شبکه خدمات دیجیتا ( )ISDNو مشترکین دارای مبد تلفن همراه به ثابت را دربرمی گیردب

تعداد رایانهها به ازای هر
هاار نفر

تعداد رایانههایی که کامالً برای استفاده فردی طرائی شدهاندب و کاربران آن افراد هستندب

تعداد کاربران اینترنت به
ازای هر هاار نفر

کاربران اینترنت افرادی محسوب میشوند که بهوسیله شبکههای بی سیم1و سایر شبکهها به شبکه گسترده جهانی
دسترسی دارندب

نسبت تعداد
درخواستهای ثبت اختراع
در کشور توسط مخترعین
مقیم بببب

تعداد درخواستهای ثبت اختراع مطرحشده توسط افراد مقیم به سازمان جهانی مالکیت فکری ( -)WIPOتحت
معاهده همکاری ثبت اختراعات که توسط سازمان مذکور اداره میگردد

تعداد مقاالت در مجالت
علمی و فنی

تعداد مقاالت علمی و مهندسی منتشرشده در زمینههای فیایک ،زیستشناسی ،شیمی ،ریاضیات ،ااشکی بالینی،
تحقیقات زیست ااشکی ،مهندسی و فناوری ،زمینشناسی و علوم فضاییب

ئق بهرهبرداری از اختراع
و ئق امتیاز دریافتی

مجوزهایی را دربرمی گیرد که به افراد مقیم و غیر مقیم برای ئق استفاده از داراییهای نامشهود ،غیر سرمایهای ،غیر
تولیدی ،و ئقوق مالکیت معنوی مثل اتنت ،کپی رایت ،عالئم تجاری ،فرآیندهای صنعتی ،و فرانشیا اعطا می شودب

2

 -2ایران از منظر اقتصاد دانشبنیان

wireless
World Wide Web

1
2

در ایران اندازهگیری مؤلفههای اقتصاد دانش سابقه طوالنی ندارد و در فرایند تدوین و ارزیابی عملکرد برنامه دوم
توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بعد از انقالب موردتوجه قرار گرفتب در دو دهه گذشته ،سازمان مدیریت
و برنامهریای کشور در قالب گاارشهای ساالنه اقتصادیو شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در قالب گاارشهای ایشرفت علم و فناوری ،،میاان ایشرفت آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری را
اندازهگیری و از آن برای تعیین میاان دستیابی به اهداف مشخص شده در برنامه توسعه استفاده کردهاندب سند
چشمانداز بیستساله کشور ،اهداف و راهبردهای بلندمدت کشور را برای توسعه به نمایش میگذاردب بند  3این
سند بهطور ضمنی ،راهبرد اصلی توسعه کشور را «توسعه دانشبنیان» قرار داده استب بهطوریکه با ایگیری این
راهبرد اقتصاد ایران باید در سا  1404به یک اقتصاد دانشبنیان تبدیل شودب بند  7سند یادشده ئکایت از آن
دارد که ایران در راه رسیدن به اقتصاد دانشبنیان باید با کشورهای آسیای جنوب غربی (شامل آسیای غربی و
قفقاز) رقابت کند و در مدت  20سا از تمامی آنها ایشی بگیرد (انتظاری ،محجوب)1392 ،ب در این سند
جایگاه ایران اینگونه ترسیم شده است« :ایران کشوری توسعهیافته با جایگاه او اقتصادی ،علمی و فناوری در
سطح منطقه (آسیای جنوب غربی) خواهد شدب کشوری با ویژگیهایی چون برخورداری از دانایی ،تشکیل سرمایه
اجتماعی و جنبش نرم افااری ،رشد ارشتاب و مستمر اقتصادی را تحقق بخشیده و با ارتقای نسبی درآمد ساالنه
از رفاه برخوردار میشود» (مجمع تشخیص مصلحت نظام)1382 ،ب در برنامههای توسعه اقتصادی ،بخصوص در
برنامه چهارم توسعه ،رشد اقتصادی ملّی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی ،در دستور کار قرار گفته است
و بخش قابلتوجهی از برنامه چهارم را اقتصاد مبتنی بر دانایی و دانش به خود اختصاص داده استب
ضرورت توجه به اقتصاد دانشبنیان در کنار رشد و توسعه اارکهای علم و فناوری ،ئمایتهای قانونی از این
شرکتها را بیش از ایش مطرح کرد و همین مسئله موجب تصویب «قانون ئمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» در آبان ماه  1389شد .بر اساس مادهی یک قانون ئمایت از
شرکتهای دانشبنیان« ،شرکتها و مؤسسات دانشبنیان شرکت یا مؤسسهی خصوصی یا تعاونی است که
بهمنظور همافاایی علم و ثروت ،توسعهی اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و
کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طرائی و تولید کاال و خدمات) در ئوزهی
فناوریهای برتر و با ارزشافاودهی فراوان ،بهویژه در تولید نرمافاارهای مربوط ،تشکیل میشودب»
در بهمنماه سا  ،1392سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیدب این سیاستها
نگاه همهجانبهای به همه بخشها و موضوعات اقتصادی دارد و از بخش نفت و گاز گرفته تا صنعت و همینطور
دیپلماسی تجاری همگی در این سند راهبردی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرارگرفته استب بااینئا آنچه
در این سیاستها به شدت مورد تأکید قرارگرفته و در بندها و بخشهای مختلف تکرار شده است ،موضوع اقتصاد
دانشبنیان  ،ضرورت توجه به نوآوری و کارآفرینی و انتقا دانش و فناوری استب

بهطور خاص ،در بند دوم این سیاستها به موضوع ایشتازی اقتصاد دانشبنیان ،لاوم ایادهسازی و اجرای نقشه
جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری و افاایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات با فناوری
باال و دانشبنیان تأکید شده استب عالوه بر آن در سایر بندها نیا بهصورت صریح یا ضمنی به موضوع انتقا
فناوری و نوآوری ،افاایش بهرهوری و نوآوری تأکید شده استب
 -3پیشینه تحقیق
در زمینه اقتصاااد دانشبنیان ،مطالعات مختلفی در خار و داخل کشااور صااورت اذیرفته اسااتب دراینبین
روشها و الگوریتمهای مختلفی برای تعیین جایگاه ک شورها از منظر اقت صاد دانشبنیان بکار گرفته شدهاندب هر
یک از این روشها دارای نقاط ضااعف و قوتی در تعیین جایگاه دقیق هر کشااور در مقایسااه با سااایر کشااورها
هستندب در ادامه به برخی از مطالعات انجامشده اشاره می شودب
انتظاری و محجوب ،در مقالهای با عنوان « تحلیل توسااعه اقتصاااد دانش ایران بر اساااس سااند چشاامانداز
 »1404به بررساای تحوالت اقتصاااد دانش ایران در  15سااا گذشااته ارداختندب در این مقاله ضاامن توسااعه
چارچوب مفهومی جدید برای اقت صاد دانش ،شاخص ترکیبی نیا برای این مفهوم ساختهاندب نتایج آنها ن شان
میدهد که وضعیت اقتصاد دانش در ایران نسبت به  15سا گذشته بهبود یافته استب البته توسعه مؤلفههای
اقتصاد دانشبنیان متوازن نبوده است (انتظاری و محجوب)1392 ،
عماد زاده و همکاران ،در مقالهای با عنوان « بررسااای میاان تحقق اقتصااااد دانشمحور در ایران (مقایساااه
تطبیقی با سه ک شور هم سایه) به برر سی جایگاه ایران با ا ستفاده از شاخصهای بانک جهانی میاردازدب نتایج
اژوهش آنها ن شان میدهد که علیرغم ای شرفتهای اخیر در زمینه ب سترهای اقت صاد دانشمحور ،هنوز ایران
زیر ساختهای الزم را ک سب نکرده و ئتی در برخی از اجاا اقت صاد دانشمحور از سه ک شور هم سایه ( ترکیه،
ااکستان و کویت) عقبتر است (عمادزاده ،شهنازی ،دهقان)1385 ،ب
دیاجی و هم کاران ،در م قا لهای با عنوان « تعیین جای گاه ایران در زمی نه اقتصااااد دانشبن یان در م یان
ک شورهای منتخب» به برر سی جایگاه ایران در بین  40ک شور انتخابی ارداخته ا ستب نتایج مقاله آنها ن شان
میدهد که ایران در جایگاه  29در میان ک شورهای انتخابی ا ست و به نظر میر سد با ایروی از سیا ستهای
ایاالت متحده آمریکا و چین بتوان جایگاه ایران را در این زمینه تقویت نمود (دیاجی ،دانشور ،بابایی)1391 ،ب
عید محمدزاده و همکاران ( )1389در مقالهای با عنوان «ارزیابی کارایی اقتصااااد دانش با اساااتفاده از مد
برنامهریای ریاضی (ایران و کشورهای منطقه)» به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب درزمینه اقتصاد
دانش با اسااتفاده از روش برنامهریای خطی ارداختندب آنها در این مقاله با بهرهگیری از روش نااارامتری بر
اایه روشهای برنامهریای ریاضی و روش تحلیل اوششی دادهها ،کشور ایران و کشورهای منطقه را به لحاظ

کارایی اقتصاااد دانش طبقهبندی و رتبهبندی نمودندب نتایج ئاصاال از مطالعه آنها کارآمدترین و ناکاراترین
کشورها را در ئوزه اقتصاد دانش از بین کشورهای هم منطقه با ایران مشخص نمودب
تشااکینی و عریانی ( )1392در مقاله «جایگاه اقتصاااد دانش در ایران با تأکید بر مقایسااه تطبیقی میان
ک شورهای برتر و منتخب منطقه» شاخصها و اارامترهای ارائه شده تو سط بانک جهانی را در ارزیابی اقت صاد
دانش بررسی نموده و درنهایت ،به مقایسه تطبیقی شاخص اقتصاد دانش ایران و کشورهای برتر جهان و منطقه
ارداختندب آنها بر ا ساس نتایج بهد ستآمده عنوان نمودند که ایران تا د ستیابی به جایگاه منا سب در شاخص
اقتصاد دانش راه زیادی ایش رو دارد و ضرورتهای توجه بیشازایش مسئوالن به این ئوزه را یادآور شدندب
ساابحانی و ریاوندی ( )1391در مقالهای تحت عنوان «بررساای تطبیقی نقش دانشمحوری اقتصاااد ایران با
کشورهای منطقه با تأکید بر مسئله ئقوق مالکیت فکری» امکان دستیابی ایران را به جایگاه او اقتصادی را از
منظر اقت صاد دانشبنیان با تأکید بر ئقوق مالکیت فکری در سطح منطقه آ سیای جنوب غربی مطابق با سند
چشمانداز بیست ساله توسعه کشور بررسی نمودندب نتایج آنها نشان داد که در بیشتر شاخصها ترکیه وضعیت
بهتری را در مقایسه با ایران دارا بوده و ازاینرو دستیابی به سند چشمانداز با چالش همراه خواهد بودب
فوساااس و کورینا 1،در مقاله «اقتصااااد دانشبنیان در اتحادیه ارواا :جایگاه رومانی» با اساااتفاده از تحلیل
خوشااهای روی دادههای ئاصاال از تحلیل مؤلفههای اصاالی شاااخصهای اسااتراتژی ارواا برای کشااورهای
مورداژوهش تالش نمودند تا به جایگاه  27کشااور اتحادیه ارواا از منظر اقتصاااد دانشبنیان ای ببرندب مطالعه
آنها مبنایی را برای شااناخت جایگاه دقیق رومانی در بین کشااورهای اتحادیه ارواا ئاصاال نمود ( Fucec,
)Corina, 2014ب
ااز-مارین2و همکاران ( ،)2015در مقاله خود با عنوان «طبقهبندی ای شرفت ک شورها ازنظر اقت صاد دانش بر
مبنای تکنیکهای طبقهبندی یادگیری ماشینی» رویکردی را برای طبقهبندی  54کشور بر اساس ایشرفتشان
ازنظر اقتصاد دانشبنیان معرفی نمودندب بدینجهت آنها در ابتدا خوشههایی از کشورها را شناسایی نمودند که
در مرائل م شابهی از ای شرفت از منظر اقت صاد دانشبنیان قرار دا شتندب سپس از یک مد ترتیبی مبتنی بر
رگرسیون ترتیبی بردار اایه برای شناخت الگوهای درون خوشهها استفاده شد و جایگاه کشورها در هر خوشه
بر مبنای این الگوریتم شناسایی گردید ()Paz-Marin, Gutierrez-Pena, Martinez, 2015ب
 -4روش پژوهش
هدف این مقاله ،به دست آوردن گروههای متشابهی از کشورها بر مبنای میاان ایشرفتها و دستاوردهایشان
در ئوزه اقتصاد دانشبنیان و درنتیجه ،شناخت جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ا ستب منطقه
Fucec and Corina
Paz-Marin
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آساایای جنوب غربی (آساایای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشااورهای همسااایه) شااامل کشااورهای ازبکسااتان،
افغانسااتان ،تاجیکسااتان ،ترکمنسااتان ،قااقسااتان ،قرقیاسااتان ،مغولسااتان ،جمهوری آذربایجان ،ارمنسااتان،
گرجستان ،ترکیه ،یمن ،لبنان ،مصر ،کویت ،قطر ،عمان ،عربستان سعودی ،عراق ،بحرین ،سوریه ،ایران ،امارات
متحده عربی ،اردن ،رژیم اشغالگر قدس و چند جمهوری خودگردان همچون چچن و داغستان استب
با توجه به اینکه کشااورهایی همچون فلسااطین ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،کویت ،قطر ،عمان ،عراق ،امارت
متحده عربی ،دارای آمارهای مدوّنی در اایگاههای داده بانک جهانی نیسااتند و اغلب دادههای این کشااورها در
دست نیست از این رو تحلیل ،بدون این کشورها انجام شدب همچنین جمهوریهایی مانند چچن و داغستان به
دلیل اینکه آمارهای تفکیکشاادهای از آنها درزمینه شاااخصهای اقتصاااد دانشبنیان وجود ندارد و آمار این
جمهوریها به صورت آمار کلی فدرا سیون رو سیه اعالم می شود این دو جمهوری نیا از لی ست تجایهوتحلیل
ئذف شدب درنهایت ،به دلیل موجود نبودن آمار بسیاری از شاخص ها برای سا های جدیدتر از دادههای سا
 2012اسااتفاده شااد و  19کشااور باقیمانده از اایگاه داده بانک جهانی اسااتخرا و تجایهوتحلیل بر روی آنها
انجام شدب
1
به منظور تعیین جایگاه ایران در منطقه از روش تحلیل خوشهای استفاده شده استب روش تحلیل خوشهای
روشی آماری است که مشاهدات را به صورت گروههای مشابه طبقهبندی میکندب در این روش ،عناصری که در
یک خو شه2خاص قرار میگیرند خ صو صیات م شترک ب سیاری دارند درئالیکه تا ئد امکان با عنا صری که به
سایر خو شهها تعلق میگیرند متفاوتاندب به عبارت دیگر ،واریانس داخلی خو شهها کوچکترین مقدار ممکن و
واریانس بین خوشهها بیشترین مقدار ممکن استب خوشهبندی گامهای مختلفی دارد که عبارتاند از:
 )1انتخاب ویژگیهای مناسبی از دادهها بهعنوان اایهای برای خوشهبندی
 )2انتخاب یک الگوریتم خوشهبندی مناسب بر اساس عواملی از قبیل نوع و اندازه دادهها
 )3تحلیل و تفسیر نتایج خوشهبندیب
در تحلیل خوشااهای روشهای متفاوتی برای شااکل گرفتن خوشااهها وجود دارد که انتخاب هرکدام از این
روشها به عوامل مختلفی ازجمله اندازه دادهها و هدف برنامهریای بسااتگی داردب الگوریتم  k-meanیکی از
ارکاربردترین الگوریتمهای خوشهبندی غیر سلسله مراتبی است که توسط مک کوئین ( )1967ارائهشده استب
روش خوشاااهبندی  K-meanاارامتر ورودی ( Kتعداد خوشاااهها) را گرفته و از طریق آن به تقسااایمبندی
مجموعهای  nع ضوی میاردازد بهطوریکه شباهت درون خو شهای زیاد و شباهت بین خو شهها ئداقل با شد
(جان سون و ویچرن)1379 ،ب سپس دادهها با توجه به میاان نادیکی ( شباهت) به یکی از این خو شهها ن سبت
داده میشااوند و بدین ترتیب خوشااههای جدیدی ئاصاال میشااودب با تکرار همین روا میتوان در هر تکرار با
Cluster analysis
cluster
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میانگینگیری از دادهها مراکا جدیدی برای آنها محاساابه کرد و دوباره دادهها را به خوشااههای جدید نساابت
دادب این روند تا زمانی ادامه ایدا میکند که دیگر تغییری در دادهها ئا صل ن شودب مرائل اجرای این الگوریتم
بدین شرح است:
1ب انتخاب  Kداده بهعنوان مرکا خوشه
2ب تعیین فواصل بقیه دادهها با مرکا خوشهها
3ب قرارگیری تمام دادهها به خوشهای که به مرکا آن نادیکترند
4ب محاسبه میانگین هر خوشه بهعنوان مرکا جدید خوشه
5ب تکرار مرئله دوم تا چهارم تا رسیدن به عدمتغییر در خوشهها
به بیان ریاضی میتوان الگوریتم خوشهبندی  k-meansرا بدین صورت تفسیر نمودب اگر مجموعه دادههایی
با  Nداده  nبعدی 𝑛 𝑥 را در نظر بگیریم هدف ،تق سیمبندی این مجموعه دادهای به  kخو شه ا ستب میدانیم
که  kخوشه ناایوسته شامل 𝑗𝑁 نقطه دادهای وجود دارد که j= 1, …, kب الگوریتم  k-meansتالش میکند
تا مجموع مربعات تابع خوشهبندی را از رابطه زیر به ئداقل برساند:
2

𝑘

‖ 𝑗𝜇 𝐽 = ∑ ∑ ‖𝑥 𝑛 −
𝑗𝑆∈𝑛 𝑗=1

که در این رابطه 𝜇𝑗 ،میانگین نقاط دادهای در خوشه 𝑗𝑆 است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
1
𝑛 𝑥 ∑ = 𝑗𝜇
𝑛
𝑗𝑆∈𝑛

خوشهبندی  k-meanبا الگوریتم زیر اجرا میشود:
تعداد خوشهها را که با  kنشان داده میشود ،مشخص میکنیم؛
 kدسته اولیه را انتخاب میکنیم؛
مواردی را که به عضو  jاز دسته  j=1,…,k ،jنادیکترند ،تعیین مینماییم؛
میانگین نمونهها را در هر خوشااه اندازهگیری میکنیم و مرکا دانهها1ی  kرا به میانگین خوشااههایشااان نادیک
میکنیم؛
نادیکترین موارد به مرکا خوشه جدید  jمتعلق به خوشه  jرا مجدداً تخصیص میدهیم؛
میانگین نمونهها در هر خوشه را بهعنوان یک مرکا جدید برای خوشه در نظر میگیریم؛
این روش را آنقدر تکرار میکنیم تا دیگر در خوشهبندی تغییری مشاهده نشود ()Larose, 2005ب

seed

1

یکی از موارد مهم در الگوریتم  k-meanبرای خو شهبندی ،تعیین تعداد خو شهها ستب برای ارزیابی تعداد
خوشااهها روشهای متفاوتی وجود دارد که در این مقاله از روش «وارد»1اسااتفادهشااده اسااتب بنابراین مرائل
انجام تحلیل بهاینترتیب ا ست که بعد از ا ستخرا دادهها از اایگاه داده و نرما سازی آن ،با ا ستفاده از روش
وارد ،تعداد بهینه خو شهها م شخص شد و سپس با ا ستفاده از نرمافاار  SPSSخو شهبندی به روش k-mean
انجام گرفتب در ادامه یافتههای ئاصل از اژوهش تشریح میشودب
 -5یافتههای تحقیق
طبق خروجی نرمافاار  SPSSتعداد خوشه بهینه به روش «وارد» ،تعیین شدب طبق جدو  ،2به دلیل افاایش
ناگهانی ضریب همبستگی ،توقف صورت گرفته و تعداد بهینه خوشهها  4در نظر گرفته شدب
جدول  :4تعداد مناسب خوشهها به کمک روش «وارد»
تعداد خوشه

ضریب تجمعی

ضریب همبستگی

تغییرات

2

1100/349

929/671

170/67

3

929/671

768/071

161/60

4

768/071

612/741

155/33

5

612/741

511/227

101/51

6

511/227

426/927

84/30

وببببب

در ادامه بر اساس تعداد خوشههای تعیین شده ،کشورها بر اساس شاخصهای دوازدهگانه اقتصاد دانشبنیان
خوشهبندی شدندب که نتایج این خوشهبندی در جدو  5ارائهشده استب
جدول  :5نتایج خوشهبندی کشورها
خوشه
1
2
3
4

نام کشورها
ازبکستان ،تاجیکستان ،قااقستان ،قرقیاستان ،جمهوری آذربایجان ،ایران و سوریه
ااکستان ،یمن و مصر
لبنان ،عربستان سعودی ،بحرین و اردن
مغولستان ،گرجستان ،ترکیه ،ارمنستان و رژیم اشغالگر قدس
جمع کل

درصد کشورها در هر خوشه
 37درصد
 16درصد
 21درصد
 26درصد
 100درصد

Ward

1

در ادامه به کمک تحلیل واریانس یکطرفه ،نقش هر یک از شاااخصها در جداسااازی خوشااهها از یکدیگر
مشخص شدب نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در جدو  6ارائهشده استب

جدول  :6نتایج تحلیل واریانس
شاخصها

خوشه

آماره F

سطح معناداری
0/008

میانگین مربعات

درجه آزادی

موانع تعرفهای و غیر تعرفهای (آزادی تجارت)

61/231

3

5/660

کیفیت مقررات

26/286

3

13/413

0/000

ئاکمیت قانون

20/425

2

11/229

0/000

نرخ باسوادی بارگساالن

28/912

3

8/631

0/001

نرخ ثبتنام در دوره متوسطه

11/603

3

2/419

0/107

نرخ ثبتنام در دورههای دانشگاهی و معاد
تعداد خطوط تلفن به ازای هر  100نفر
تعداد رایانه به ازای هر  100نفر
تعداد کاربران اینترنت به ازای هر  100نفر
ئق بهرهبرداری از اختراع و ئق امتیاز دریافتی

12/434
6/345
26/692
10/012
18/464

3
3
3
3
3

5/302
1/895
6/620
3/341
3/478

0/011
0/174
0/005
0/048
0/043

نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط
مخترعین مقیم داخل

32/400

3

9/627

0/001

تعداد مقاالت در مجالت علمی و فنی

25/674

3

5/417

0/010

با توجه به جدو تحلیل واریانس (جدو  )6مشخص شد که شاخصهای کیفیت مقررات ،ئاکمیت قانون و
نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعین مقیم داخل ،با بارگترین مقدار در آماره F
در سطح خطای  ،0/001بیشترین نقش را در جداسازی خوشهها از یکدیگر داشته استب همچنین شاخصهای
تعداد خطوط تلفن به ازای هر  100نفر ،نرخ ثبتنام در دوره متوسااطه ،تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100
نفر به ترتیب ،کمترین نقش را در جداسازی خوشهها ایفا نمودهاندب
 -5-1ارزش اقتصاد دانشبنیان در هر خوشه

شاخص اقتصاد دانشبنیان ،یک شاخص ترکیبی است که از میانگین ساده شاخصهای دوازدهگانه فوقالذکر
ئاصال میشاودب 1با توجه به میانگین شااخص اقتصااد دانشبنیان کشاورهای دساتهبندیشاده در هر خو شه،
میتوان خوشههای  4گانه فوق را به  4دسته ایشرو ،میان رو ،دنبالهرو و نواا تقسیمبندی کردب
شاخص اقتصاد دانشبنیان از میانگین ساده ،کشورها در شاخصهای دوازده گانه آنها در هر خوشه ئاصل
شدب میانگین شاخص اقتصاد دانشبنیان کشورهای هر خوشه ،نشان میدهد که خوشه  4که شامل کشورهای
مغولسااتان ،گرجسااتان ،ترکیه ،ارمنسااتان و رژیم اشااغالگر قدس میشااود با مقداری معاد  6/576در دسااته
ک شورهای ای شرو قرار میگیرندب این ک شورها با توجه به رتبهای که در شاخصهای اقت صاد دانشبنیان ک سب
نمودهاند در  4ئوزه اقت صاد دانشبنیان که عبارتاند از :نظام انگیا شی و نهادی اقت صادی ،آموزش و مهارتها،
زیر ساختهای اطالعاتی و ارتباطی و نظام نوآوری ،ن سبت به سایر ک شورهای مورد مطالعه جایگاه منا سبتری
دارندب
همچنین میانگین شاخص اقتصاد دانشبنیان برای سایر خوشهها نیا به همین ترتیب محا سبه شد که نشان
میدهد ارزش شاخص اقتصاد دانش بنیان در خوشه  3که شامل کشورهای لبنان ،عربستان سعودی ،بحرین و
اردن ا ست ،معاد ا ست با 5/288ب این ک شورها جاء د سته سوم یعنی ک شورهای میان رو قرار میگیرند که با
توجه به رتبههایی که در شاخصهای دوازدهگانه اقتصاد دانشبنیان کسب نمودهاند ،در وضعیت میانهای نسبت
به سایر کشورهای مورد مطالعه قرار دارندب در خوشه او که شامل کشورهای ازبکستان ،تاجیکستان ،قااقستان،
قرقیا ستان ،جمهوری آذربایجان ،ایران و سوریه ا ست ،ارزش شاخص اقت صاد دانشبنیان  4/0878ا ست که
نشاندهنده وضعیت تقریباً نامناسبی استب کشورهای جای گرفته در خوشه او در رده کشورهای دنبالهرو قرار
میگیرندب درواقع رتبههای این کشااورها در شاااخصهای دوازدهگانه اقتصاااد دانشبنیان نشااان میدهد که این
کشورها نسبت به کشورهایی که در خوشههای سوم و چهارم قرارگرفتهاند از وضعیت نامناسبی برخوردارند اما
نسبت به خوشه دوم وضعیت بهتری دارندب خوشه دوم شامل کشورهای ااکستان ،یمن و مصر است که میانگین
شاخص اقت صاد دانشبنیان آنها معاد  3/15بوده و در رده ک شورهای نواا قرار میگیرندب این ک شورها ازنظر
شاخصهای دوازدهگانه اقتصاد دانشبنیان در وضعیت بسیار نامناسبی هستند و در  4ئوزه اقتصاد دانشبنیان
جا کشورهای رده اایین قرار میگیرند که نیازمند تالش به مراتب بیشتری در این ئوزه هستندب
با توجه به تحلیل واریانس یکطرفه ،م شخص شد که شاخصهای کیفیت مقررات ،ئاکمیت قانون و ن سبت
تعداد درخواسااتهای ثبت اختراع در کشااور توسااط مخترعین مقیم داخل ،بیشااترین نقش را در جداسااازی
خو شهها از یکدیگر دا شته ا ستب بهعبارتدیگر بین خو شههای موجود تفاوت معناداری در این شاخصها وجود
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KAM: www.worldbank.org/kam
برای اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت بانک جهانی مراجعه فرمایید.

دارد و ک شورهایی که در این سه شاخص آمار بهتری دارند در کل و ضعیت بهتری نیا در د ستهبندی ک سب
نمودهاندب
همچنین شاخصهای تعداد خطوط تلفن به ازای هر  100نفر ،نرخ ثبتنام در دوره متو سطه ،تعداد کاربران
اینترنت به ازای هر  100نفر ،به ترتیب کمترین نقش را در جداسااازی خوشااهها ایفا نمودهاندب به این معنا که
برتری چندانی در این شاااخصها بین کشااورهای موجود در هر خوشااه وجود ندارد و اغلب کشااورها در این
شاخص وضعیت مشابهی دارندب شاخصهایی که تعیینکننده تمایاهاست شاخصهایی است که بیشترین تأثیر
را در تعیین خوشهها و جداسازی خوشهها از هم دارند؛ این شاخصها عبارتاند از شاخصهای کیفیت مقررات،
ئاکمیت قانون و نسبت تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور توسط مخترعین مقیم داخل ،که باید بیشتر
موردتوجه قرار بگیرندب

جدول  :6اولویت خوشهها
رتبه خوشه

عنوان خوشه

نام کشورها

1

ایشرو

مغولستان ،گرجستان ،ترکیه ،ارمنستان و رژیم اشغالگر قدس

2

میان رو

لبنان ،عربستان سعودی ،بحرین و اردن

3

دنبالهرو

ازبکستان ،تاجیکستان ،قااقستان ،قرقیاستان ،جمهوری آذربایجان ،ایران و سوریه

4

نواا

ااکستان ،یمن و مصر

 -6نتیجهگیری
رهبر معظم انقالب در سخنرانیهای بسیاری ،بر اقتصاد مقاومتی و مسائل ایرامون آن تأکید فرمودندب مسائلی
همچون :کاهش وابستگی به نفت و جایگاین کردن درآمد نفت با درآمدهای اقتصادی دیگر ،توجه به صنایع
دانشبنیان برای جایگاین کردن این درآمدها ،مردمی کردن اقتصاد ،مدیریت مصرف ،ارهیا از اسراف و مالئظه
تعاد  ،استفاده از تولید داخلی و ئرکت بر اساس برنامهب همچنین در بهمنماه سا  ،1392سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید که در آن بهطور ویژه به اهمیت اقتصاد دانشبنیان و
ضرورت توجه به آن تأکید شده استب با توجه به بیانات ایشان در خصوص استفاده از تمامی ظرفیتها بهخصوص
ظرفیتهای فکری و اندیشهها و همچنین ئمایت از صنایع دانشبنیان و دستاوردهای اقتصادی آن میتوان به
اهمیت و ضرورت اقتصاد دانشبنیان در کشور ای بردب ازاینرو باید تالش کرد که ابعاد و نیازمندیهای اقتصاد
دانشبنیان مشخص شود و جایگاه ایران با توجه به این ویژگیهای اقتصاد دانشبنیان در مقایسه با کشورهای
منطقه روشن شده و سپس با توجه به جایگاه ایران و نقاط ضعف و قوت آن به تدوین برنامهای مدون جهت

ارتقای آن اقدام نمودب از این رو ،در این مقاله تالش شد تا با استفاده از دادههای موجود در اایگاههای بینالمللی
در مورد شاخصهای اقتصاد دانشبنیان به شناسایی جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه مبادرت شودب
در این مقاله کشورهای منطقه بر اساس میاان ایشرفتشان در اقتصاد دانشبنیان ،بر اساس روش خوشهبندی
بر اایه الگوریتم کا-میانگین به دستههای مختلفی اعم از ایشرو ،میانهرو ،دنبالهرو و نواا تقسیم شدندب در واقع،
ک شورهایی که بر ا ساس شاخصهای دوازدهگانه اقت صاد دانشبنیان در باالترین خو شه قرارگرفتهاند،ک شورهای
ایشرو و کشورهایی که در سر دیگر طیف قرار میگیرند و از نظر شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در ابتدای راه
هستند ،کشورهای نواا نامگذاری شدندب همچنین ،کشورهایی که به کشورهای ایشرو نادیکترند ،کشورهای
میانهرو و کشورهایی که در سطح اایینتر از کشورهای میانه رو و باالتر از کشورهای نواا قرار دارند ،کشورهای
دنبالهرو نامگذاری شدندب
نتایج یافتههای اژوهش ن شان میدهد که ایران در د سته دنبالهروها قرار داردب ک شورهایی که در کنار ایران
در این خو شه قرار میگیرند عبارتاند از :ازبک ستان ،تاجیک ستان ،قااق ستان ،قرقیا ستان ،جمهوری آذربایجان و
سوریهب نتایج بهد ستآمده ن شان میدهد که متأ سفانه علیرغم تأکیدات زیادی که در سا های اخیر بر مو ضوع
اقتصاااد دانشبنیان و لاوم زمینهسااازی برای آن شااده اساات ،در مقایسااه با کشااورهای منطقه نتوانسااتهایم به
ایشرفت قابل قبولی دستیابیمب ازاینرو ضرورت اهتمام بیشتر بر ارتقاء عملکرد در شاخصهایی که باعث عقب
ماندن از سایر رقبای منطقهای شده ،ائساس میگرددب
با توجه به نتایح بهدست آمده ،توجه به اجرای درست قانون و همچنین توجه بیشتر به کاربردی شدن علم و
روی آوردن صنعت و دان شگاه به نوآوری میتواند در ر شد رتبه ک شور ب سیار تأثیرگذار با شدب به عنوان مثا ،
ئ ما یت از ث بت اخترا عات1توساااط مخترعین داخلی در اای گاه های بینالمللی ت بت اخترا عات میتوا ند تأثیر
بسیاری بر عملکرد مخترعین کشور داشته باشدب
همانطوری که هر اژوه شی با یک سری از محدودیتها مواجه ا ست ،اژوهش ئا ضر نیا از این امر م ستثنا
نیسااتب محدودیت اژوهش ئاضاار عدم وجود دادههای تمامی کشااورهای سااند چشاامانداز ،در اایگاههای داده
جهانی همچون بانک جهانی و سااایر اایگاههای موردبررساای اساات که این محدودیت باعث شااد تا برخی از
کشورهای موردنظر از دایره تحلیل و بررسی ئذف شودب
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