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 45، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **، حسن دليري*اله عباسيان عزت
  

  
  

سـاز رشـد اقتـصادي بـسياري از           هاي اخير، پيشرفت علم و فناوري زمينـه          در دهه  :مقدمه
 منـابع طبيعـي وضـعيت مناسـبي نداشـتند، بـا             از لحـاظ  برخي كشورها كـه     . كشورها شد 

هاي بزرگي در اقتصاد ملي و درنتيجه         جهشاند    گيري از دانش و فناوري نوين توانسته        بهره
ساز ايجـاد شـاخة نـويني از          ها زمينه   اين تالش . افزايش سطح رفاه جامعة خود ايجاد كنند      

هـاي اقتـصاد      در ايـن مقالـه شـاخص      . محور شده است    عنوان اقتصاد دانش    علم اقتصاد، با    
ي ايـران   هـا   اسـتان  هاي تـابع رفـاه اجتمـاعي بـراي          محور را به عنوان يكي از مؤلفه        دانش

  .ايم  و تخمين زده  برآورد كرده1386براساس آمارهاي سال 
هـاي ثانويـه اسـت كـه بـا اسـتفاده از                روش مطالعة حاضر مقطعي و از نوع تحليل        :روش

  .تكنيك تحليل عاملي انجام خواهد شد
 حـور م   دانـش  از لحـاظ  ي سمنان، يزد، اصفهان و تهران چهار استان برتـر           ها  استان :ها  يافته

ترين ميزان    ي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربايجان غربي كم        ها  استانهستند و   بودن  
 .اند نرخ اقتصاد دانش را در خود انباشت كرده

هـاي اقتـصاد       شـاخص  از لحـاظ   نتايج اين پژوهش حـاكي از آن اسـت كـه ايـران               :نتايج
هـاي اقتـصاد      بع و شـاخص   در داخل كشور نيـز منـا      . محور، رتبة پاييني در دنيا دارد       دانش
 وجود نداشـته  ها استانمحور به صورت ناهمگون تقسيم شده و توازن در منابع براي        دانش
  . است

  
 محور، دانش، تحليل عاملي، متدولوژي تخمين دانش اقتصاد دانش: ها كليد واژه

  24/2/91:      تاريخ پذيرش20/12/88: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول( <abbasian@basu.ac.ir> اقتصاد، دانشگاه بوعلي سينا همدان دكتر* 

  .سينا همدان  اقتصاد، دانشگاه بوعلييدانشجوي دكتر** 

ي كشور از نظرهااستانبنديتخمين و رتبه
 محور هاي اقتصاد دانش شاخص
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  مقدمه
 در قـرن هجـدهم، بـه        1آدام اسميت . قتصاد موضوع جديدي نيست   توجه به دانش در علم ا     

كند كه خلـق و توزيـع دانـش بـه             نقش تخصص در توليد و اقتصاد توجه كرده و تأكيد مي          
همـين خـط سـير فكـري بـراي          . بهبود كارايي در اقتصاد كمك شايان توجهي خواهد كرد        

هاي عمدة توابع توليد شود؛  ه تبديل به يكي از مؤلف،2اقتصاددانان سبب شد كه امروزه دانش  
به دنبال اسـتفاده از دانـش    يافته  اي كه بسياري از كشورهاي در حال رشد و توسعه           به گونه 

ي اخير، تحوالت اين گـروه تـا        ها  سالدر  . براي رسيدن به رشد فزايندة اقتصاد خود هستند       
 اقتـصاد   واژة. آمـد بـه وجـود     جايي ادامه يافته است كـه شـاخة جديـدي از علـم اقتـصاد                

 و اقتصاد اطالعات در دهة شصت ميالدي، وارد ادبيات اقتصادي امريكـا شـد؛       3محور  دانش
بر همين اساس بـود كـه در گـزارش          . اما تحوالت دهة نود، اين واژه را تجديد و احيا كرد          

طور مستقيم بـر توليـد و     سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اقتصادهايي كه به     1996سال  
محـور ناميـده شـدند        برداري از دانش و اطالعات استوارند، اقتصادهاي دانش         توزيع و بهره  

محور، دانش به عنوان يك كاالي عمـومي جهـاني در نظـر     در اقتصاد دانش ).2001 4سان،(
برآنكـه بـر      اقتصاد دانش عـالوه   . رو نيست   شود كه گسترش آن با محدوديت روبه       گرفته مي 

كند، استفادة بهينـه از دانـش در           توسعه تأكيد مي    تحقيق و  از طريق گسترش مرزهاي دانش    
  .هاي اقتصادي را خواستار است تمامي فعاليت
سبب اهميت روزافزون شناخت ايـن شـاخه از علـم اقتـصاد، در ايـن مقالـه                   بنابراين به 

ما ابتدا  . كنيم  ي ايران را بررسي مي    ها  استانهاي دانش و چگونگي پراكندگي آن در          شاخص
سـپس بـا معرفـي      . هاي بارز آن را بررسي خواهيم كرد        محور و ويژگي    انشمفهوم اقتصاد د  

گيري  زنيم و اندازه    ي ايران را تخمين مي    ها  استانمحور در     هاي مرتبط، اقتصاد دانش     شاخص
 برخورداري از   از لحاظ ي ايران را    ها  استانكرده و سپس با استفاده از تكنيك تحليل عاملي،          

  .كنيم بندي مي بههاي اقتصاد دانش، رت قابليت
                                                           
1- Adam Smith  2- knowledge  3- knowledge-based economy  4- Sun 
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 مفاهيم و تعاريف

. كنـيم   محور را بيـان مـي       در اين بخش، مفاهيم اصلي براي شناخت چارچوب اقتصاد دانش         
هاي اصـلي آن      محور و شاخص    بنابراين ابتدا مفهوم دانش را بيان كرده، سپس اقتصاد دانش         

 .را معرفي خواهيم كرد

  
  دانش

 1داده. فاوت آن را با مفاهيم نزديكش بيان كنـيم        كنيم ت   براي بيان مفهوم دانش ابتدا سعي مي      
امـا بنـابر   . شـوند  اشتباه با دانش يكسان تلقـي مـي         مفاهيمي هستند كه گاهي به     2و اطالعات 

ي هـا   تفـاوت ديدگاه بسياري از انديشمندان، از نظر ماهوي بين دانـش و داده و اطالعـات،                
ها حقايق  داده). 2000 4اونپورت،؛ پروساك و د2004 3عواد و قازيري،(اي وجود دارد  عمده

توانـد تبـديل بـه       كنند؛ اما داده مـي     اي معرفي مي    گونه قضاوت و زمينه     روشني را بدون هيچ   
بندي شده    بندي و تحليل و جمع     دهد كه داده، طبقه    اين تبديل زماني رخ مي    . اطالعات شود 

بـديل بـه دانـش      توانـد ت    اطالعات هم مي  . و در ادامه وارد چارچوب ساختاري مدون شود       
دهد كه از اطالعات براي مقايسه و ارزيابي نتايج و برقـراري    اين حالت زماني رخ مي    . شود  

اي از تجربـه، قـضاوت،       شده بنابراين دانش سلسله اطالعات انباشته    . ارتباطات استفاده شود  
 حتي برخي انديـشمندان پـا را از       ). 1999 5امپسون، (هاست  آني مرتبط با    ها  ارزشبينش و   

به اعتقـاد  . اند  نيز تفاوت قائل شده7 و نظريه6اند و بين دانش و مهارت      اين نيز فراتر گذاشته   
آنان، دانش همانند حقيقتي مسلم است و مهارت استعدادي شخصي است كـه دانـش را در         

نظريـه برداشـتي شخـصي از وقـايع و حقـايق            . برد  مواقع و وظايف خاص خود به كار مي       
ي سـاختاري و برداشـتي      هـا   تفـاوت توانند با هـم      ها مي    دليل نظريه  به همين . پيرامون است 

   ). 1998 8اسپارو،(داشته باشند كه مرتبط با واقعيت انساني است 

                                                           
1- data    2- information  3- Awad and Ghaziri  4- Davenport and Prusak 
   

5- Empson  6- skill    7- opinion     8- Sparrow 
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. ت و نظريـه اسـت     بنابراين مشخص شد كه دانش چيزي جدا از داده، اطالعات، مهـار           
طالعـات  هـايي اسـت كـه از مـصرف ا     اي از اطالعات و مهـارت      دهدانش ذخيرة انباشت ش   

بـه عبـارت ديگـر دانـش، تركيبـي          ). 1999 1زاك،(شود    توسط گيرندة اطالعات حاصل مي    
 مـرتبط بـا آن تـشكيل شـده اسـت            3 مهارت و اطالعـات    2سيال است كه از تجربه، ارزش،     

بنابراين دانش ديدگاهي متشكل از اطالعات تخصصي است        ). 2000 4داونپورت و الرنس،  (
   6).1998 5امپسون و موريس،(مرين به دست آمده است  تجربه و آموزش و تاز طريقكه 

  
  محور اقتصاد دانش

محـور، تفـاوت آن را بـا اقتـصاد            شدن مفهوم اقتـصاد دانـش      تر ابتدا بهتر است براي روشن    
كار و منابع طبيعي     ، زمين و نيروي   1با توجه به شكل     . صنعتي و اقتصاد كشاورزي بيان كنيم     
رزي بودند و در اقتصاد صنعتي اركان اقتصاد بر سرمايه محورهاي كليدي رشد اقتصاد كشاو

كـرد    هـا نقـش كليـدي ايفـا مـي           آالت استوار شد كه مديريت در بـه كـارگيري آن            و ماشين 
  ).1383فرد،  دانايي(

  
                                                           
1- Zack        2- value    3- information   
   

4- Davenport and Lawrence   5- Empson and Morris 
 :هاي دانش نك بندي تر دربارة مفهوم و دسته  براي مطالعة بيش-6

محـور و جايگـاه آن در كـشورهاي منتخـب در مقايـسه بـا ايـران،                    ، اقتـصاد دانـايي    )1387 (.و شـهنازي، ر   . عمادزاده، م 
  .176تا143نامة اقتصادي، صص  پژوهش
 3 (10ريزي در آموزش عالي،       محور و حفظ تماميت نهادي دانشگاه، پژوهش و برنامه          ، اقتصاد دانش  )1383. (فر، ح   دانايي

  .193تا163)): 33(
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  محور  فرايند تبديل اقتصاد كشاورزي به اقتصاد دانش.1شكل 
ريني اركان اصـلي اقتـصاد را       محور، علم و فناوري، نوآوري و كارآف        اما در اقتصاد دانش   

محـور،    بنـابراين اقتـصاد دانـش     . دهند كه همگي ريشه در انباشت دانـش دارنـد           تشكيل مي 
برداري از دانش، نقش كليـدي در رشـد اقتـصادي و              اقتصادي است كه در آن توليد و بهره       

آفريني عوامل سنتي توليد يعني نيروي كار، سرمايه، مواد خام و كار          . كند  خلق ثروت ايفا مي   
كليد رشد و خلق ارزش جديد و ايجـاد مبنـايي بـراي               ماند؛ ولي دانش شاه     كماكان باقي مي  

بنابراين اين نوع از اقتصاد بـه دو ويژگـي بـارز            . حفظ موقعيت رقابتي محسوب شده است     
 دانش در مقايسه با گذشته، هم از نظر كمي و هـم از بعـد كيفـي اهميـت                   ـ1: كند  اشاره مي 

 كاربردهــاي فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ـــ2؛ )2002 1ليدســدورف، (تــري دارد بــيش
  .هاي اقتصادي هستند محرك

 OECD2    اول مفهـوم   : محور دو مفهوم نزديك اسـتفاده كـرد          براي تعريف اقتصاد دانش
شـود كـه بـراي        هايي اطـالق مـي     گذاري در دانش به هزينه      سرمايه. گذاري در دانش   سرمايه
. شـود   هـا مـي      كسب دانش جديد با اشاعة دانش، صرف فعاليت        سازي دانش موجود يا     غني

ترتيـب    بـدين . دومين مفهوم نيز تغيير و دگرگوني شاخص تـراكم فنـاوري پيـشرفته اسـت              
گـذاري در     سطح باالي سرمايه   ـ1: محور گويند كه سه ويژگي داشته باشد        صنايعي را دانش  

 كـار داراي تحـصيالت       ز نيـروي   برخـورداري ا   ـ3 استفادة گسترده از فناوري؛      ـ2نوآوري؛  
توان بـه     محور را مي    طور كلي اقتصاد دانش     اما به ). 1986 3؛ رومر، 2002ليدسدورف،  (عالي  

  : صورت زير تعريف كرد
طور مستقيم براساس توليد و توزيع و مصرف  محور، اقتصادي است كه به      اقتصاد دانش «

اي در ايجاد ثـروت ايفـا كنـد          عمدهها نقش    دانش و اطالعات قرار گرفته باشد و اين مؤلفه        
در چنين اقتصادي، روند توليـد و       ). 1991 5و ديگران، منسفيلد  ؛  1994 4داسگوپتا و ديويد،  (

هايي همچـون آمـوزش،      شده در قطب   هاي فراهم   كاربري دانش به عنوان بخشي از فرصت      
                                                           
1- Leydesdorff   2- Organization for Economic Co-operation and Development 
 

3- Romer    4- Dasgupta and David  5- Mansfield etal 
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  ».يابد اي مي تحقيق در مؤسسات عمومي دانش و تحقيق در تجارت اهميت ويژه
  محور اياي اقتصاد دانشمز

در تعاريف كالسيك، اقتصاد كالن به عنوان علم اسـتفادة بهينـه از منـابع كميـاب شـناخته                   
شود؛ اما امروزه با گسترش دانش و ظهور علم به عنوان يكـي از عوامـل توليـد، بحـث                      مي

 وجود بـاارزش   چراكه دانش و اطالعات با    . تري يافته است    كميابي عوامل توليد اهميت كم    
شـود و     وجه جزو منابع كمياب تلقي نمي      هيچ هاي اقتصادي به    و صيانت توسط بنگاه   بودن  

در مبحـث دانـش آن چيـزي كـه          . گيـرد  پس از طي يك فرايند، در اختيار همگان قرار مـي          
كمياب است، توانايي استفاده از دانش، يعني تكنولوژي، به طريقي است كه رشد و توسـعة                

بـر دانـش مزايـاي        ين داليل سبب شده است كه اقتصاد مبتنـي        هم. اقتصادي را تضمين كند   
  :توان به موارد زير اشاره كرد بسيار داشته باشد كه از آن جمله مي

  شدن مسئلة كميابي منابع؛ اهميت  كمـ1 
  شدن حقوق مالكيت معنوي؛  نهادينهـ2 
   دانش در تمام جامعه؛1شدن  تأثيرات جانبي مثبت دانش يا همان سرريزـ3 
اي كـه     به گونه محور با اقتصاد كالسيكي؛       ساختار رقابت در اقتصاد دانش     بودن    متفاوت ـ4 

 براي رسيدن به تعادل رقابتي،      2دبرو  جاي استفاده از مدل اروـ      محور، به   در اقتصاد دانش  
كند در تعادل، درآمد نهـايي       مدل شومپيتر تضمين مي   . شود   استفاده مي  3از مدل شومپيتر  

  ها به سود مثبت اقتصادي برسند؛ ها شود و بنگاه ر از هزينة نهايي بنگاهتواند باالت مي
گيري   طوري كه اقتصاد دانش با بهره        دسترسي كارگزاران اقتصادي به اطالعات كامل؛ به       ـ5 

شود و خطاهاي انساني      از فناوري اطالعات موجب تسهيل در دسترسي به اطالعات مي         
  را كاهش خواهد داد؛

 كـردن    به آن معنـا بـا منظـور       .  نيست 4ها، دانش يك بازي با مجموع صفر        ظرية بازي  منظر ن   ـ از 6 

                                                           
1- spillover   2- Arrow - Debro  3- Shumpiter  4- Zero - Sum Game 
   

 سود ببرد و نفـر مقابـل نيـز دقيقـاً بـه      aاندازة  به كنشي كه در آن يك نفر به (game theory)ها  يبازاصطالحاً در نظرية 
  .همان اندازه ضرر كند، بازي با مجموع صفر گويند
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  .زمان از كنش خود منتفع شوند طور هم توانند به دانش تحت شرايطي، تمام كنشگران بازار مي
  هاي پيشرو؛  افزايش سرعت اخذ و جذب تكنولوژيـ7 
   افزايش مشاركت اجتماعي در جامعه؛ـ8 
  صنعتي؛ ات بين افزايش ارتباطـ9 
  1... . مبادالت هوشمند وـ10 

  
  محور هاي اقتصاد دانش ويژگي
محور نشان دهندة ديد مفهومي از نوعي اقتصاد است، گاهي آن را              كه اقتصاد دانش    ازآنجايي

محـور    هاي بارز اقتصاد دانـش      از ويژگي . هايش بهتر معرفي كرد    توان با شناسايي ويژگي     مي
هـاي   گـذاري در سـرماية انـساني، سياسـت          آموزش و سـرمايه   : ه كرد ها اشار   توان به اين   مي

حمايتي دولت، فناوري اطالعات و ارتباطات، وجود محيط مناسب اجتمـاعي و سياسـي و               
هـاي اصـلي اقتـصاد       شـرط   توليـد و تجـارت پـيش      . گذاري اقتصادي و قانوني براي سرمايه    

هـاي   ي اسـت كـه چـارچوب   محور تنها در صورت    شكوفايي اقتصاد دانش  . محور است   دانش
در . هاي فوق باشـد    اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قانوني يك كشور درجهت ايجاد ويژگي         

اي بـراي    گذاري، انگيزه   بنيان برخورداري از محيطي باز براي تجارت و سرمايه          اقتصاد دانش 
. شـوند  هاي حاصل از مقياس مـي      جويي هايي است كه شامل صرفه     نوآوري و تحقق فناوري   

). 1384معمـارنژاد،   (گونـه اقتـصادها نقـش محـوري دارنـد             هاي دولتي نيز در اين     استسي
هـاي جديـد در    ها بايد طوري رفتار كنند كه سبب اشاعه و تقويت و ارتقـاء فنـاوري         دولت

هــاي اقتــصادي و واحــدهاي مختلــف شــده و باعــث تــسهيل توســعه در   تمــامي بخــش
  2.هاي اطالعاتي شود زيرساخت

                                                           
محـور، مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك مجمـع       ، اقتـصاد دانـش  )1386(، .جبـاري، م : باره نك   تر دراين   براي مطالعة بيش   -1

  .15تا5، صص 04-3-86-5تشخيص مصلحت نظام، كد گزارش 
الزامـات،  : بنيـان   ، اقتصاد دانـش   )1384(،  .معمارنژاد، ع : محور نك   هاي اقتصاد دانش    ارة ويژگي تر درب   براي مطالعة بيش   -2
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  حور در ايرانم اقتصاد دانش
محور در رشد و توسعة اقتصادي جوامع         هاي بارزي كه اقتصاد دانش      متأسفانه با تمام مزيت   

 نشان دهندة انـدازة     1جدول  . دارد، اقتصاد ايران از اين لحاظ، جايگاه مناسبي در دنيا ندارد          
بـا توجـه بـه      . محور در ايران در مقايسه با متوسط جهاني اسـت           هاي اقتصاد دانش    شاخص

اي بـا     ها تفاوت عمـده     جز سه شاخص، در بقية شاخص       توان دريافت كه ايران به      جدول مي 
  .متوسط دنيا داشته و عملكرد بسيار ضعيفي دارد

  محور و مقايسة ايران با دنيا  اقتصاد دانش.1جدول 
  متوسط جهان  ايران شاخص مورد نظر

  GDP 55/7  36/5رشد 
  02/4  2/4  شاخص توسعة انساني

  19/4  67/0  اي تعرفه اي و غير رفهموانع تع
  39/5  36/0  كيفيت نظم و ترتيب

  75/5  71/2  قانون و مقررات
  43/3  59/2  ميزان باسوادي

  77/3  23/4  نام در سطح دوم تحصيلي ثبت
  42/5  62/4  نام در سطح سوم تحصيلي ثبت

  52/7  4/5  سرانة پرداخت بابت اختراع
  19/8  36/3  سرانة ثبت اختراع

  52/7  4/5  مقاله علميسرانه 
  75/5  71/3   نفر1000سرانه تلفن در 
  93/6  76/5   نفر1000سرانه رايانه در 

  46/6  64/4  سرانه استفاده از اينترنت
  

بـه  .  روشني از اقتصاد دانش در ايران پيـدا كـرد         تقريباًتوان ديد     مي 1با توجه به جدول     
كـه در      براي دانش را دارد؛ درحالي     49/3ط  اي كه با توجه به اين آمار، ايران رقم متوس           گونه

                                                                                                                                   
  .108تا83، صص 1ها و راهكارها، فصلنامة اقتصاد و تجارت نوين، ش نماگرها، موقعيت ايران، چالش
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 49/5 و 3/6اي مثل تركيه و كويت، اين رقم بـاالتر از ايـران و برابـر بـا       كشورهاي همسايه 
اي مانند امريكا، كانادا، استراليا، اتحادية اروپا، فنالنـد، ايرلنـد،            در كشورهاي پيشرفته  . است

، 18/6،  54/8،  56/8،  22/8،  53/8،  49/8،  36/8مالزي و سنگاپور اين رقم به ترتيب برابر با          
توان دريافـت كـه ايـران در زمينـة اقتـصاد             بنابراين مي ). 2007 1بانك جهاني، ( است   52/8

روسـت كـه در ادامـه     هاي بزرگي هم از نظر كمي و هم از نظر كيفـي روبـه         دانش با چالش  
  .ها خواهيم پرداخت تر به آن بيش

  
  روش

محور اختصاص دارد؛ بنابراين در ايـن         هاي اقتصاد دانش    شاخصگيري   اين تحقيق به اندازه   
  .شده براي اين منظور را معرفي خواهيم كرد هاي مدون ارائه بخش روش

 APECمحور، شاخص  گيري اقتصاد دانش شده براي اندازه هاي استفاده  يكي از شاخص  
نتـشار  است كه در چهار گروه شاخص عمده، خلق دانش، تحـصيل و يـادگيري دانـش و ا                 

 مدل ديگر موسوم به مدل كمـي چـارچوب جهـان مـشبك              2.بندي شده است    دانش تقسيم 
بر چهار طبقة دسترسي به شبكه، دانش شبكه، انجمن شـبكه            اين مدل مبتني  . هاروارد است 

گيري و تخمين دانـش را بانـك          هاي اندازه   ترين شيوه   اما يكي از مهم   . و اقتصاد شبكه است   
گيري دانـش خواهـد        اين پژوهش با استفاده از اين شيوه، به اندازه         .جهاني ارائه كرده است   

   3.تر توضيح خواهيم داد پرداخت؛ بنابراين اين شيوه را بيش
شده توسط بانك جهاني به عنوان متدولوژي تخمين دانش نام گرفتـه              شاخص معرفي 

هـا   اين شـاخص ). 99/1998بانك جهاني، (اين شاخص شامل پنج دستة اصلي است  . است
  :اند بندي شده ورت جدول زير دستهبه ص

                                                           
1- World Bank 
2- APEC Economic Committee (2001), Towards Knowledge Based Economies in APEC, APEC 
Secretariat 
3- T¨ubingen, (2005) First Workshop on Indicators in the Knowledge Economy, 
http://europa.eu.int/comm/research/index_en.cf  
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  دهندة روش متدولوژي تخمين دانش  متغيرهاي اصلي تشكيل.2جدول 
 شاخص عملكرد  

   متوسط رشد ساالنة توليد ناخالص-1
   شاخص توسعة انساني-2

 هاي نهادي هاي اقتصادي و رژيم مشوق  
  اي اي و غيرتعرفه  موانع تعرفه-3
   كيفيت نظم و ترتيب-4
   قانون و مقررات-5

 آموزشي و منابع انساني  
   نرخ باسوادي-6
   ثبت نام در سطح دوم آموزش-7
   ثبت نام در سطح سوم آموزش-8

 سيستم ابداعات  
   سرانة پرداخت و دريافت حق امتياز و حق اختراع-9

   سرانة ثبت اختراعات-10
   مقاالت و مجالت علمي و فني -11

 اي اطالعاتي زيرساخته  
   نفر1000 سرانة تلفن در -12
  نفر1000 سرانة رايانه از -13
  كنندگان از اينترنت  سرانة استفاده-14

 از لحـاظ  براساس اين مدل كـه بانـك جهـاني ارائـه داد، اقتـصاد كـشورهاي مختلـف                   
توانـد    به اعتقاد مؤلفان بانك جهاني، اين روش مـي        . اند بندي شده   برخورداري از دانش رتبه   

بانـك جهـاني،    (محوري اقتصاد باشـد       اده و مفيدي براي تخمين سطح دانش      بسيار روش س  
روش امتيازدهي در اين شيوه، بدين صورت است كه تمامي متغيرها بين صفر تا ده         ). 2007
محـوري    تر باشد، بيانگر درجة باالتر دانش       طوري كه هرچه عدد بزرگ      شود؛ به   بندي مي   رتبه

  : ها به صورت زير است كردن اين شاخص ديبن روش رتبه. در اقتصاد خواهد بود
(NW / NC) 10Normalized (u) =   

  كل كشورهاي مورد بررسـي و      NC شاخص به دست آمده براي هر متغير،         uكه در آن    
NW     در اين مطالعه نيز با     . گيرند تر از كشور مدنظر قرار مي       تعداد كشورهايي است كه پايين
گانـة    ي سـي  ها  استانمحور براي     تلف اقتصاد دانش  هاي مخ   گيري از اين شيوه، شاخص      بهره

شـده در   هاي اسـتفاده  اين شايان ذكر است كه داده      بر عالوه. كشور را محاسبه خواهيم كرد    
  . بوده است1386ي كشور در سال ها استاناين پژوهش برگرفته از سالنامة آماري 
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  پيشينة تحقيق
هاي اقتصاد دانش در ايران صورت نگرفته        گيري شاخص   اي دربارة اندازه    امروز مطالعه  تا به 
طور بسيار خالصه، به دو مورد از مطالعات مرتبط با اقتصاد دانش        اما در اين بخش به    . است

 .كنيم اشاره مي

نقــش و جايگــاه اقتــصاد «اي تحــت عنــوان  در مقالــه) 1385(صــادقي و آذربايجــاني 
دار  مثبت و معنيتأثير ه رسيدند كه ، به اين نتيج»محور در تقاضاي نيروي كار در ايران دانش

هـا    آن. ايران صـورت گرفتـه اسـت       هاي دانش و فناوري بر تقاضاي نيروي كار در          شاخص
تري برخوردار است، قادر خواهد بـود         كاري كه از سطح دانش بيش      اعتقاد دارند كه نيروي     

توليـد  در چرخة توليد، پويايي و تحول تكنولوژيك ايجاد كنـد و سـبب افـزايش ظرفيـت                  
  .بر و توان رقابت در بازارهاي بين المللي شود صادرات دانش

محـور اقتـصاد      هاي بانك جهاني ميزان دانـايي       با استفاده از داده   ) 1387(عمادزاده و شهنازي    
هاي ايران  آنان به اين نتيجه رسيدند كه چالش. ايران را با اقتصاد كشورهاي منتخب مقايسه كردند   

اول مربـوط بـه پـايين بـودن انـدازة مطلـق برخـي           : محور دو نـوع اسـت       در زمينة اقتصاد دانش   
  1.ها با يكديگر است ها و دوم مربوط به ناهماهنگي و نبود توازن بين اين شاخص شاخص

  
  نتايج حاصل از برآورد و تخمين

محـور در     هـاي دانـش     در اين بخش طبق مدل بانك جهاني، ميزان برخورداري از شـاخص           
هـا را      سبب شـاخص   به همين . كنيم و تخمين خواهيم زد      گيري مي  را اندازه ي ايران   ها  استان

  .كنيم و دربارة هر يك توضيحات الزم را ارائه خواهيم داد بندي مي در پنج بخش تقسيم
                                                           

  :هاي مرتبط نك مطالعة ساير پژوهشبراي  -1
- Leydesdorff, L. (2002), Indicators of Innovation in a Knowledge - based Economy; [24Sep.2002], 
Available at: at http: //www.dlist.sir.srizona. edu/archive/113/-31k.[25Sep.2003]. 
Stephen K.C., Leung and Census and Statistic Department and Hong Kong, China, (2004), Statistics 
to measure the knowledge-based economy: The case of Hong Kong, China, Asia Pacific Technical 
Meeting on Information and Communication Technology (ICT) Statistics Wellington, 30 November- 
2 December 2004. 
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   تخمين دانششناسي روش
  .شده براي هر شاخص را معرفي خواهيم كرد طور خالصه، آمارهاي استفاده در اينجا به

  
  شاخص عملكرد

ها بـه دو    تخمين دانش در بانك جهاني ارائه شد، اين شاخص  شناسي  روشطوركه در     مانه
گيـري رشـد توليـد، از رشـد      براي اندازه. شوند دستة رشد توليد و توسعة انساني تقسيم مي  

 براي شاخص توسعة انساني نيز از آمارهاي منتشر       . گيريم  توليد ناخالص سرانة استاني بهره مي     
  .ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري استفاده شد عاونت برنامهشده توسط دفتر م

  
  هاي نهادي هاي اقتصادي و رژيم مشوق

اي در تمـامي نقـاط ايـران بـه يـك انـدازه بودنـد؛ بنـابراين             تعرفـه  اي و غيـر     موانع تعرفـه  
اما درخصوص نظـم و ترتيـب و قـانون و           . بندي وجود نداشت   خصوص قابليت رتبه    اين  در

ز تعداد جرايم سرانة استاني به عنوان شاخصي استفاده كـرديم كـه نـشان دهنـدة             مقررات، ا 
  . نبودن به قانون و نظم بود پايبند

  
  آموزش و منابع انساني

نرخ باسوادي و سرانة ثبت نـام       : گيري از سه شاخص استفاده شد       در اين بخش براي اندازه    
  . در سطح متوسطه و سرانة دانشجو در هر استان

  
  بداعاتسيستم ا

. بندي وجود ندارد     در كل كشور به يك مقدار است؛ بنابراين قابليت رتبه          10 و   9متغيرهاي  
درخــصوص . درخــصوص ســرانة مقــاالت علمــي نيــز آمارهــاي اســتاني در دســت نبــود

به دليل پرش ناشي از مركزيت  ... هاي نزديك ديگر، همانند تعداد اختراعات ثبتي و         شاخص
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. قابليت اتكـاء علمـي بـه آنـان وجـود نداشـت            ...  قوانين ثبت و    براساس ها  استانبعضي از   
تواند به نسبت شاخص نزديكي        كه مي  ها  استانبنابراين از شاخص سرانة تعداد كتابخانه در        

  . گيري باشد، استفاده كرديم براي اندازه
  

  هاي اطالعاتي زيرساخت
: ه دسته داده استفاده شـد     ، از س  هاي اطالعاتي   با توجه به آمارهاي موجود دربارة زيرساخت      

  .  سرانة استفاده از اينترنتـ3 سرانة رايانه؛ ـ2 سرانة تلفن؛ ـ1
هاي ذكر شـده در نمودارهـاي راداري زيـر نـشان داده               نتايج حاصل از برآورد شاخص    

 رشد توليد استاني؛    ـ1: ها با عدد آمده است      در اين نمودارها هر يك از شاخص      . شده است 
   توسـعة انـساني؛  ــ 5 سـرانة دانـشجو؛   ــ 4 نرخ ثبت نام در متوسـطه؛  ـ3 نرخ باسوادي؛    ـ2
 سـرانة  ــ 9 سـرانة اينترنـت؛   ــ 8؛ سـرانة رايانـه؛   )عكس جرم و جنايـت ( نظم و ترتيب  ـ6

شايان ذكر اسـت در كنـار نـام هـر اسـتان، ميـزان متوسـط            .  ميزان نفوذ تلفن   ـ10كتابخانه؛  
  .براي آن استان آورده شده است KAM1شاخص 

  
  8001/4ايجان شرقي آذرب

  

  8667/2آذربايجان غربي 

  

  9/4اردبيل 
  

 

                                                           
1- Knowledge Assessment Methodology 
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  7335/7اصفهان 

 

  8667/4ايالم 

  

  1666/7بوشهر 

 

  3/6تهران 

  

  7668/5چهارمحال بختياري 

  

  3/5خراسان جنوبي 

  

  6333/4خراسان رضوي 

 

  9334/2خراسان شمالي 

 

  2001/5خوزستان 
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  1/6زنجان 

  

  8334/7سمنان 

  

  7331/1سيستان و بلوچستان 

  
  5/6فارس 

  

  5333/6قزوين 

  

  7667/5قم 

  
  2996/3كردستان 

  

  9333/5كرمان 

  

  6999/4كرمانشاه 
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  8999/3كهگيلويه و بويراحمد 

  

  9/2گلستان 

  

  4001/4گيالن 

  
  6333/3لرستان 

  

  7333/5مازندران 

  

  9/6مركزي 

  
  8001/3هرمزگان 

  

  8333/4همدان 

  

  2998/8يزد 

  

  
تـوان دريافـت كـه در         شـده در قـسمت قبـل، مـي         با توجه به سي نمودار راداري رسم      

توانـد حـاكي از      اين موضوع مـي   . ها برقرار نيست     همگوني بين شاخص   ها  استانبسياري از   
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اي كه بسياري از ايـن        به گونه هاي نادرست در تخصيص منابع استاني باشد؛          گذاري  سياست
شـدن ديگـري نيـز       هـا باعـث بالاسـتفاده       يكديگرند و كمبود يكي از آن     ها مكمل     شاخص

درضمن، با استفاده از مقادير متوسط شاخص بانك جهاني كه براي هر اسـتان              . خواهد شد 
امـا  . گيـرد  ام قـرار مـي   محاسبه شد، يزد در رتبة اول و سيستان و بلوچـستان در رتبـة سـي       

تـوان بـه    محور، نمي برخورداري از اقتصاد دانش    از لحاظ  ها  استانبندي    درهرحال براي رتبه  
 دليـل، بـراي     بـه همـين   . هاي موجود در متدولوژي بانك جهاني اكتفا كـرد          تجميع شاخص 

، از روش تحليل عامـل      ها  استانهاي همگون در تبيين دانش در         بندي و تشخيص عامل     رتبه
  . بهره خواهيم برد

  
  تحليل عاملي

هدف اصلي تحليل عاملي، اين     . ررسي روابط متغيرهاست  هاي ب    يكي از شيوه   1تحليل عاملي 
ها را در ميان متغيرهاي متعدد كـشف كنـد و تعـداد زيـادي متغيـر را بـه                      است كه يگانگي  

در راه رسيدن به ايـن مقـصود        ). 1376 2واس،(معدودي متغير زيربنايي يا عامل تقليل دهد        
يون چند متغيري كه در آن فقط يك        با وجود رگرس  . كند  ها را تبيين مي     است كه عوامل، داده   

شـود، در      متغيرهاي مـستقل تبيـين مـي       از طريق گيري شده و      متغير وابسته مشاهده و اندازه    
تحليل عاملي، متغيرهاي متعددي وجود دارد كه معموالً بدون در نظر گرفتن اينكه مـستقل                

ها در    ها و مغايرت    ها، چگونگي مشابهت    دادن ساخت اصلي آن    هستند يا وابسته، از طريق نشان     
.  داشـته باشـد  4ييـدي أ و ت3تواند دو صورت اكتـشافي     حليل عاملي مي  ت. شوند  ها تبيين مي    آن

                                                           
1- factor analysis    2- De Vaus, D. A.  3- exploratory factor analysis 
  

 ميانها و روابط       تجربي به منظور كشف و شناسايي شاخص       يها   اكتشافي پژوهشگر به دنبال بررسي داده       عاملي در تحليل 
 .دهدهاست و اين كار را بدون تحميل هرگونه مدل معيني انجام مي آن

4  . confirmatory factor analysis 

ـ     يها  شود داده    مدلي است كه فرض مي     ةييدي پژوهشگر به دنبال تهي    أدر تحليل عاملي ت     شـاخص  چنـد    ة تجربي را بر پاي
  .كند اندك، تبيين مينسبتاً
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 بـر هـدف تحليـلِ       مبتنـي  ،يك از اين دو روش بايد در تحليل عاملي به كار رود            اينكه كدام 
هـاي   با توجه به هدف اين پژوهش، ما از تحليل عاملي اكتشافي و تحليل مؤلفـه   .استداده  

 .اصلي استفاده خواهيم كرد

شود كه ده     ها تشكيل مي    در اين پژوهش، براي استفاده از تحليل عامل، ماتريسي از داده          
بـستگي بـين       كـه هـم    10×10سپس بـا اسـتفاده از يـك مـاتريس           . ستون و سي سطر دارد    

هـا را بـه        و اهميت نسبي هر يـك از شـاخص         1دهد، عوامل مشترك    ها را نشان مي     شاخص
. شـود    ويژه براي تمامي مقادير غيـر صـفر محاسـبه مـي             در ادامه بردارهاي  . آوريم  ميدست  

  . شود  استفاده مي3 از روش واريماكس2ها عالوه اينكه براي دوران عامل به
با توجه به جـدول،     .  است 5 و نتايج آزمون بارتلت    KMO 4 نشان دهندة معيار     3جدول  

الگوي تحليل عـاملي بـراي       بودن   دهندة مناسب  بوده كه نشان     717/0 برابر با    KMOمعيار  
بستگي   ماتريس هم  بودن   شده  نتايج آزمون بارتلت نيز كه فرضية شناخته        .اين پژوهش است  

  .هاي اين پژوهش است تحليل عامل براي داده بودن كند، حاكي از مفيد را بررسي مي

  هاي مرتبط با تحليل عاملي  آزمون.3جدول 
  KMO 717/0آزمون 

  306/182  مقدار آماره
   بارتلتآزمون  45  درجة آزادي

  000/0  داري معني
  

                                                           
1- common factor   2- factor rotation   3- varimax 
  

 بـه   يهـا   در چرخش متعامـد عامـل     . گيرد  صورت مي ) همبسته(و مايل   ) ناهمبسته(ها به دو صورت متعامد        چرخش عامل 
ين تـر    از مهـم    يكـي  .بـستگي دارنـد     ها بـا هـم هـم        كه در چرخش مايل عامل      درحالي ؛بستگي ندارند   دست آمده با هم هم    

بـستگي     در اين پژوهش نيز به دليل نبود هم        . چرخش واريماكس است   ،گيرد   متعامد كه مورد استفاده قرار مي      يها  چرخش
  .، از روش واريماكس استفاده شده استها عاملباال ميان 

4- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
5- Bartlett's Test of Sphericity 
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تـري برخوردارنـد و نقـش         هايي براي تحليـل از اهميـت بـيش          در تحليل عاملي، عامل   
هـاي    بدين منظور از ميان عامل    . تر از يك داشته باشند       بزرگ 1تري دارند كه مقادير ويژه      مهم

اي اصـلي   هـ   تر از يك دارند، به عنـوان عامـل           بزرگ هايي كه مقادير ويژة     به دست آمده، آن   
يرهـا را    درصد از واريانس كل متغ     104/73كه اين عوامل مجموعاً      طوري  به. اند  انتخاب شده 

درصـد   562/43تنهـايي      بـه  356/4كه عامـل اول بـا مقـدار ويـژه            جايي  ازآن. كنند  تبيين مي 
  .ن عامل، در اين تحليل معرفي شودتري تواند به عنوان مهم دهد، مي واريانس را توضيح مي

   مجموع مجذورات بارهاي عاملي قبل و بعد از دوران.4جدول 
   مجموع مجذورات بارهاي عاملي بعد از دوران مجموع مجذورات بارهاي عاملي قبل از دوران

  درصد تجمعي  درصد پراكنش  كل  درصد تجمعي  درصد پراكنش  كل
  782/39  782/39  978/3  562/43  562/43  356/4 1عامل 
  878/59  096/20  010/2  588/60  026/17  703/1 2عامل 
  104/73  227/13  323/1  104/73  517/12  252/1 3عامل 
  

. سري از متغيرها خواهـد بـود        ها نشان دهندة يك     ، هركدام از عامل   5با توجه به جدول     
 انـساني،  هـاي نـرخ باسـوادي، توسـعة     راستا با شاخص    اي كه عامل شمارة يك، هم       به گونه 

عامـل  . سرانة استفاده از رايانه، سرانة استفاده از اينترنت و ضريب نفوذ تلفـن خواهـد بـود                
راستا با سرانة ثبت نام در مقطع دوم، سرانة دانشجو و سرانة كتابخانه بـوده و        شمارة دو، هم  

  . راستا با رشد اقتصادي و عكس نسبت سرانة جرم است عامل شمارة سه نيز هم

                                                           
1- figure values 
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  شده در هر عامل هاي بارگذاري شاخص .5جدول 
  3عامل  2عامل  1عامل   

  709/0  -  -  رشد اقتصادي
  -  -  914/0   باسواديميزان

  -  636/0  -  نام در مقطع متوسطه ثبت
  -  744/0  -  سرانة دانشجو
  -  -  661/0  توسعة انساني

  748/0  -  -  عكس سرانة جرم
  -  -  937/0  سرانة رايانه
  -  -  959/0  سرانة اينترنت
  -  862/0  -  سرانة كتابخانه
  -  -  749/0  نفوذ تلفن

  

 از لحـاظ ي ايـران  هـا   اسـتان بنـدي     با توجه به نتايج حاصل براي تحليـل عـاملي، رتبـه           
  .محور به صورت زير خواهد بود هاي اقتصاد دانش برخورداري از نرخ انباشت شاخص

  ها با استفاده از عوامل بندي استان  رتبه.6جدول 
 شاخص استان رتبه شاخص استان رتبه اخصش استان رتبه

-49295/2 كرمانشاه  21 8761/1 قم  11 0321/9 سمنان  1
-83702/2 اردبيل  22 2983/0 زنجان  12 0471/8 يزد  2
-03284/3 گلستان  23 2551/0خراسان رضوي  13 7311/6 اصفهان  3
-79537/3 كردستان  24 -113/0 گيالن  14 5728/5 تهران  4
-17451/4 كهگيلويه  25 -340/0 همدان  15 9687/4  مازندران  5
-81736/4 لرستان  26 -461/0 خوزستان  16 7486/4 قزوين  6
-37022/5 خراسان شمالي  27 -593/0 ايالم  17 4567/4 مركزي  7
-86039/5 آذربايجان غربي  28 -223/1 كرمان  18 3320/4چهار محال  8
-90953/5  هرمزگان  29 -554/1آذربايجان شرقي  19 3161/2 بوشهر  9
-9841/10وبلوچستان سيستان  30 -653/1خراسان جنوبي  20 5802/2 فارس  10
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از ي سمنان، يزد، اصفهان و تهـران چهـار اسـتان برتـر              ها  استانبا توجه به اين جدول،      
ترين   ي سيستان و هرمزگان و آذربايجان غربي كم       ها  استانهستند و    بودن   محور   دانش لحاظ

توانـد بـا      نتايج تا انـدازة بـسياري مـي       . اند  رخ اقتصاد دانش را در خود انباشت كرده       ميزان ن 
اي كه اصـفهان بـه دليـل          به گونه  همخواني داشته باشد؛     ها  استاناي و رشد      واقعيات توسعه 

هاي مهم زيربنايي دانش و       شاخص بودن   شهر صنعتي و تهران به دليل ماهيت پايتخت         كالن
ي يزد و سمنان نيز بـه دليـل نـوع سـاختار فرهنگـي و اجتمـاعي         ها  اناست. انباشت را دارند  

ي ها  استانترين و برترين      هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي جزو مهم        همواره از نظر شاخص   
استان سيستان و بلوچستان از نظـر   بودن  از سوي ديگر نيز ضعيف    1.شدند  كشور قلمداد مي  

 ايـن موضـوع     2.عـات تأييـد شـده اسـت       هاي اقتصادي و اجتماعي در اغلـب مطال         شاخص
بـراين بـا      عالوه.  باشد ها  استانتواند به دليل ضعف ساختار زيربنايي توسعه در ميان اين             مي

يي كـه رتبـة بـااليي در شـاخص        هـا   اسـتان تـوان دريافـت       مشاهدة نمودارهاي راداري مـي    
از بـااليي در    محوري، امتيـ    هاي دانش   مؤلفه بودن   محوري دارند، به دليل ماهيت مكمل       دانش

ها   محوري در آن    هاي دانش   يي كه مؤلفه  ها  استاندر مقابل،   . هر يك از ده مؤلفة مدنظر دارند      
هاي مختلف بـه      اند، همانند سيستان و بلوچستان، يا مؤلفه        ترين مقدار را داشته     همواره پايين 

  .رندمحوري دا اند، رتبة تلفيقي پاييني در شاخص دانش صورت همگون با هم رشد نكرده
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
محوري، هم ضعف عمـدة كـشور          دانش از لحاظ ي ايران   ها  استانبندي    نتايج حاصل از رتبه   

دهــد و هــم نــاهمگوني محــسوس در پراكنــدگي  هــاي دانــش را نــشان مــي در شــاخص
اين ضعف را چه از متدولوژي تخمين دانش بانـك جهـاني            . محوري را   هاي دانش   شاخص

                                                           
ي تهـران،  هـا  اسـتان هاي توسعة انساني به ايـن نتيجـه رسـيد كـه          نيز در مطالعة شاخص   ) 1385(بختياري و همكاران     -1

  .هستند در شاخص توسعة انساني ها استانترين  خوزستان، اصفهان، يزد و سمنان موفق
ي سيـستان و بلوچـستان و آذربايجـان غربـي      هـا   استاننيز به اين نتيجه رسيد كه       ) 1385(مطالعة بختياري و همكاران      -2

  . شاخص توسعة انساني دارنداز لحاظي ايران ها استانترين رتبه را در ميان  پايين
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هاي   از سوي ديگر، با توجه به داده      . توان ديد    چه از روش تحليل عاملي، مي      استفاده كنيم و  
محوري مقـاديري     هاي دانش   جهاني، ايران رتبة پاييني در دنيا دارد و در بسياري از شاخص           

همـين مقـادير كمـي انـدك، كيفيـت      ). 2007بانك جهاني، (تر از متوسط جهاني دارد   پايين
تر از بـسياري       شده است كه توليد نهايي دانش در ايران، كم         مطلوبي نيز ندارند و اين سبب     

اما نتايج اين مطالعه نشان داد كـه همـين مقـدار دانـش              . حال توسعه باشد   از كشورهاي در  
شده نيز به صورت بسيار ناهمگون در كشور پراكنده شده است و بسياري از               اندك انباشت 

اي كـه     عـالوه بـر مـشكالت عديـده       .  شاخص پاييني در زمينة نـرخ دانـش دارنـد          ها  استان
از بنيـان در ايـران وجـود دارد،           هاي اقتصاد دانش    درخصوص پراكندگي در كميت شاخص    

ي برخـوردار در مقايـسه بـا        هـا   اسـتان هاي بـسياري بـين دانـش در            كيفي نيز تفاوت   لحاظ
زدن   اين داليـل خـود ممكـن اسـت سـبب دامـن            . وجود دارد  يافته   تر توسعه   ي كم ها  استان

اين نتـايج در حـالي بـود كـه برنامـة      . ي ايران شودها  استانتر به رشد نامتوازن در بين         شبي
اما متأسفانه با اتمـام دوران برنامـة        . محوري بنا شده بود     چهارم توسعة كشور با شعار دانش     

منـد    ريزي نظام   بنابراين برنامه . شده نرسيده است   هاي تدوين   چهارم توسعه، كشور به برنامه    
بديل خـود در اقتـصاد    دولت با توجه به نقش بي . م اقتصادي كشور ضروري است    در سيست 

هاي مناسب، سبب رشد اقتصاد دانش و به دنبال آن رشد و توسعة               تواند با سياستگذاري    مي
اي   هاي علم و فناوري توانسته است تا اندازه         امروزه، دولت با ايجاد پارك    . پايدار ايران شود  

كشور هدفمند كند؛ اما اين حركت فقـط توانـسته اسـت كورسـوي              ي  ها  استاندانش را در    
البته وضع قوانين مدون به همراه ضمانت اجـراي  . پژوهان در كشور باشد     اميدي براي دانش  

هاي ناشي    هاي فرصت و هزينه     باال درخصوص حقوق ثبت اختراع و اكتشاف، كاهش هزينه        
ايش مطلوبيت تقاضاي دانش در بـين       تواند موجب افز    مي... از بوركراسي اداري نامطلوب و    

جـاي افـزايش در        دانش نيز دولتمردان كشور بايد بـه       از لحاظ . پژوهان در كشور شود     دانش
اي صـورت   بـه گونـه  اين كار بايـد    . كميت دانش، به دنبال افزايش عمق و كيفيت آن باشند         

  .ور شودگيرد كه سبب افزايش فزاينده در توليد نهايي دانش و آغاز جهش اقتصادي كش
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