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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 knowledge-
based 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. 
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 چکیده

 رد که است منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، نخست مقام به دستیابی انداز،چشم سند در کشور غایی اهداف از یکی هدف:

 پژوهش، این اجرای از هدف .است شده تأکید بنیان(دانش )اقتصاد فناوری و علم و اقتصاد بال ود رب اتکا به سند، این هایگیریجهت
 .است بنیاندانش اقتصاد در مدنظر هایمؤلفه اساس بر منطقه کشورهای میان ایران جایگاه تبیین

 تمایز تحلیل و میانگین ـ K الگوریتم بر مبنی بندیخوشه هایروش از استفاده و جهانی بانک مستندات اساس بر مطالعه این :روش

 انجام 5151 تا 5991 دوره طی شدهمطالعه کشورهای از یک هر امتیاز و هامؤلفه تعیین و بنیاندانش اقتصاد شاخص محاسبه هدف با
 بندیخوشه وهگر سه در بنیاندانش اقتصاد مؤلفه چهار قالب در متغیر 51 اساس بر نظردم کشورهای که است ذکر شایان است. شده
 اند.شده

 کاربران تعداد مقررات، کیفیت همراه، تلفن کاربران متغیرهای ترتیببه که داد نشان میانگین ـ K روش از استفاده نتایج :هایافته

 تحلیل روش در .اندداشته هاخوشه جداسازی در را نقش بیشترین نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد نفر، هزار هر ازای به اینترنت
 همراه تلفن کاربران و نفر هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد مقررات، کیفیت متغیرهای ،نخست تمایزی تابع در چندگروهی، تمایزی

 بیشترین نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد و قانون حاکمیت ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع متغیرهای دوم، تمایزی تابع در و
 اند.داشته کشورها مختلف هایگروه تمایز ایجاد در را اهمیت

 دوم گروه در و نداشته توجهی شایان پیشرفت بنیاندانش اقتصاد شاخص لحاظ از ایران ،5151 تا 5991 دوره طی :گیرینتیجه

 است. گرفته قرار بنیاندانش اقتصاد ترکیبی شاخص لحاظ از متوسط( )سطح کشورها

 

 .میانگین k روش چندگروهی، تمایزی تحلیل بنیان،دانش قتصادا :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 همنطق سطح در فناوری و علمی اقتصادی، نخست جایگاه به دستیابی ایران، اسالمی جمهوری 5111 اندازچشم سند در

 اقتصاد لبا دو رب اتکا با باید کشور سند، این مبنای بر است. شده ترسیم غایی هدف انداز(چشم )منطقه غربی جنوب آسیای

 سهم فهد با کشور فناوری و تولید موضوع ملی، تولید در .یابد دست نخست اممق کسب به منطقه در فناوری، و علم و

 ،دیگر سوی از .شود گرفته نظر در اساسی گیریجهت در یراهبرد باید اجتماعی، سرمایه و دانش و علم انسانی، منابع برتر

 عنوان اب اقتصادی ادبیات در فهومم این ،پایدار توسعه و اقتصادی رشد به دستیابی اهمیت به توجه با اخیر هایدهه در

 فراگیر پارادیم از گذار از پس جهان که دارند اعتقاد مفهوم این پردازاننظریه و است گرفته شکل «بنیاندانش اقتصاد»

 اوجی، و کیا )فرهادی است شده وارد بنیاندانش اقتصاد یعنی سوم، پارادیم دوران به اکنون صنعتی، اقتصاد و کشاورزی

 جنبه از ایران وضعیت که است شده تالش حاضر پژوهش در بنیان،دانش اقتصاد موضوع اهمیت به توجه با بنابراین (.5991

  :از اندعبارت اندازچشم سند حوزه کشورهای شود. مقایسه اندازچشم سند کشورهای با بنیاندانش اقتصاد

 خلیج منطقه هایزیرسیستم .دارد قرار آن انونک در تقریباً ایران که است ایمنطقه غربی، جنوب آسیای منطقه 

 ؛یمن همچنین و بحرین و عمان قطر، کویت، امارات، عربستان، شامل: ،فارس

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

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

 ؛گرجستان و ارمنستان آذربایجان، شامل: ،قفقاز منطقه 

 پاکستان و افغانستان شامل: ،قاره شبه غربی منطقه. 

 بتوان تا شوند مقایسه و آوریجمع بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه به مربوط متغیرهای باید ،نخست گام رد منظور بدین

 بین کشور وضعیت بررسی با .یافت دست اندازچشم سند حوزه کشورهای بین ایران جایگاه از مناسبی و دقیق ارزیابی به

 است. نیاز راهکارهایی چه اجرای به بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه در پیشرفت برای که شودمی مشخص منطقه، رقبای

 مفید بسیار ،بنیاندانش هایمؤلفه شکاف هجنب از کشور هایریزیبرنامه و هاگذاریسیاست در تواندمی مطالعه این نتایج

 وضعیت بررسی با است، منطقه در کشور نخست جایگاه کسب انداز،چشم سند هدف چناچه ،دیگر سوی از شود. واقع

 بندیاولویت و تمرکز که دریافت توانمی ایران، کشور وضعیت آن دنبالبه و بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه و شاخص

 کشور در باید را هافرصت کدام و باشد هاضعف و هانقص کدام رفع برای باید کشوری هایریزیبرنامه و اهگذاریسیاست

 رتبطم حاضر مطالعه با که شده انجام مطالعات از برخی به ابتدا ،است شکل این به ادامه در مقاله ساختار .کرد تقویت

 به نیز مقاله پایان اند.شده بیان هایافته آن از پس و است هشد معرفی پژوهش روش بعدی بخش در شود.می اشاره هستند،

 دارد. اختصاص پژوهش پیشنهادهای و گیرینتیجه بیان

 پژوهش پیشینه

محور اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد. واژه اقتصاد قتصاد دانشا
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، 5د )اسمیتکر، این واژه را تجدید و احیا 91اما تحوالت دهه ،ات اقتصادی آمریکا شدوارد ادبی 5911محور  در دهه دانش

عنوان به بنیاندانش اقتصادبا مطرح کردن  5(OECD) توسعه و اقتصادی هایهمکاری سازمان ،5991 سال در (.5115

 ،بنیاندانش اداقتص در کرد. تعریف دانش از مستقیم استفاده و توزیع تولید، یندافر را آن ،اقتصادی ادبیات در جدید اصطالح

 محرک دانش ،بنیاندانش اقتصاد در شوند.می 9بردانش اقتصاد، هایبخش تمامو هم  باال هایاورینف با هایبخشهم 

 عتصنچند  به تنها بنیاندانش اقتصاد تعریف، این اساس بر هاست.فعالیت رشته تمام در اشتغال و ثروت ایجاد رشد، اصلی

 ،هایی نظیر معدن و کشاورزیحتی فعالیت ،اقتصادی هایفعالیت کلیه بلکه نیست،محدود  پیشرفته بسیار فناوری بر بتنیم

 نیازهای توانندمی که بنیاندانش اقتصادهای شناخت و توسعه برای (.5985 )وحیدی، هستند متکی دانش بر شکلی به

 مفهوم (.5981 ،آشنا و ، عسگری)منوریان است نیاز ترجامع دانشی ابعاد شناسایی به سازند، برآورده را جوامع جدید دانشی

 ،گروسمن و هلپمن یافته بهبود و رومر پل یافته توسعه زایدرون رشد مدل نامبه دیگری مشهور تئوری از بنیاندانش اقتصاد

 باثبات اقتصادی رشد برای کنندهتعیین عامل ترینمهم تواندمی تکنولوژیکی پیشرفت که دادند نشان آنها است. شده نتیجه

دلیل اثرهای خارجی ایجاد شده از ذخیره به که نداهکرد استدالل ،اندشده شناخته جدید رشد اقتصادانان که ییآنها همه باشد.

 هابمکت و هامدل این کلیهدر ادبیات اقتصادی،  دارد. وجود مقیاس به نسبت صعودی بازدهی ،گذاریدانش، برای سرمایه

  (.5151 ،1)افضلقرار دارند  توجهدر کانون  دانش تئوری عنوانبه

 از خارج و داخل در ،بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه اساس بر کشورها جایگاه تعیین و بندیطبقه ،محاسبه زمینه در 

 شود.می اشاره مطالعات این از برخی به ادامه در که گرفته صورت مطالعاتی کشور

 5151تا  5991 هایسال طی را ایران بنیاندانش اقتصاد فرعی و اصلی هایشاخص (،5991) دیمرا و عزیزی

 هایمشوق لحاظ ازاست، اما  خوبی سطح در ، کمابیشنوآوری شاخص لحاظ از ایران داد نشان نتایج .محاسبه کردند

 کالن اهداف وضعیت ارزیابی به خود همطالع در (،5991) شهری شقاقی دارد. قرار نامطلوبی شرایط در نهادی و اقتصادی

 زا برای این کار کند. مشخص منطقه اصلی رقبای بین در را ایران جایگاه کرد سعی و پرداخت اندازچشم سند اقتصادی

تا  5111طی دوره  داد نشانوی  نتایج. کرد استفاده 5151 و 5151 ،5111 ،5111 مقطع چهار در مرجع از فاصله روش

 کشور اقتصادی وضعیت، 5151در سال  ای کهگونهبه است؛ نداشته پیشرفتی منتخب کشورهای بین انایر وضعیت، 5151

 تعیین» عنوان با ایمقاله در (،5991) زادهبنیادی نائینی و اسماعیل ،نوری است. بوده پنجم رتبهدر  ایمنطقه رقبای بین

 استفاده باو  5155 سال هایداده اساس بر ،«بندیخوشه الگوریتم پایه بر بنیاندانش اقتصاد منظر از منطقه در ایران جایگاه

 رب کشورها این بین ایران جایگاهبندی کردند. پس از تعیین گروه دسته چهار به را منطقه کشورهای ،بندیخوشه روش از

 در (5995) یانیعر و تشکینی گرفته است. قرار رودنباله کشورهای بین ایرانشد  مشخص شده،بررسی هایشاخص اساس

 ،«نطقهم منتخب و برتر کشورهای میان تطبیقی مقایسه بر تأکید با ایران در دانش اقتصاد جایگاه» ای با عنوانمقاله

 سهمقای به نهایت، در وکردند  بررسی دانش اقتصاد ارزیابی در را جهانی بانک توسط شده ارائه پارامترهای و هاشاخص

 در (،5995) ، دانشور و بابایی اناریدیزجی پرداختند. منطقه و جهان برتر کشورهای و انایر دانش اقتصاد شاخص تطبیقی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Smith 

2. Organization for Economic Co- operation and 

Development 

3. Knowledge- intensive 

4. Afzal 
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 ایران جایگاه بررسی به «منتخب کشورهای میان در بنیاندانش اقتصاد زمینه در ایران جایگاه تعیین» عنوان با ایمقاله

 ونهم قرار داشت. به گفته آنان،بیست جایگاه درب بین کشورهای منتخ ایران ،آنان نتایجبر اساس  پرداختند. کشور 11 میان

 5رضایی و مهرآراکرد.  تقویت زمینه این در را ایران جایگاه توانمی ،چین و آمریکا متحده ایاالت هایسیاست از پیروی با

 مقایسه یجهان بانک دانش ارزیابی متدولوژی اساس بر ،5111 افق در منطقه کشورهایسایر  با را ایران رتبه (،5151)

، وینیچک است. بوده جهانی بانک 5155 و 5111 هایسال بررسی در ایران رتبه تغییر بر مقاله این اصلی تمرکز .کردند

 آلمان، کشورهای در هاشاخص این وضعیت اساس بر را بنیاندانش اقتصاد شاخص پویایی (،5151) 5اسکراچک و وینچک

 اقتصاد شاخص اساس بر را کشور 11 خود مطالعه در (،5151) 9زینتمار ، پنا وازپ .کردند بررسی لیتوانی و لهستان اکراین،

 استفاده با سپس بندی شدند؛، خوشهمشابه بنیاندانش اقتصاد شاخص لحاظ از کشورها ابتدا کردند. بندیطبقه بنیاندانش

ر در این ، جایگاه هر کشوخوشه ندرو الگوهای شناخت برای پایه بردار ترتیبی سیونرگر بر مبتنی ترتیبی مدل یک از

 «رومانی جایگاه اروپا: اتحادیه در بنیاندانش اقتصاد» ای با عنوانمقاله در (،5151) 1کورینا و فوسس شد. مشخص هاخوشه

 کشورهای برای اروپا استراتژی هایشاخص اصلی هایمؤلفه تحلیل از حاصل هایداده روی ایخوشه تحلیل از طریق

، سواتانویک دسپوتوویک ببرند. پی بنیاندانش اقتصادلحاظ  از اروپا اتحادیه کشور 51 جایگاه به توانستند ،پژوهشمنتخب 

 1آزاد تجارت نامهتوافق عضو کشورهای جایگاه ،ایخوشه تحلیل روش از استفاده با ایمطالعه در (،5151) 1و والدیمیر

 داد نشان مطالعه نتایج .مقایسه کردند بنیاندانش اقتصاد توسعه اساس بر را اروپایی منتخب کشور چند و مرکزی اروپای

 دارند. قرار بهتری جایگاه در ،اروپایی منتخب کشور چند در مقایسه با آزاد تجارت نامهتوافق عضو کشورهای

 هحوز کشورهای بین بنیاندانش اقتصادلحاظ  از ایران جایگاه وضعیت خصوص در شده انجام مطالعات به توجه با

 نیز، شده انجام مطالعاتاغلب  ،مطالعات محدودی وجود دارد زمینه این در اینکه بر عالوه توان گفتمی انداز،چشم سند

 همچنین است. کرده مقایسه ساله 55 دوره یک طی وضعیت ایران را حاضر پژوهش آنکه حال ؛هستند مقطعی صورتبه

 چندگروهی تمایزی تحلیل و میانگینـ  K بندیخوشه روش دو ازان زمبرای افزایش سطح دقت نتایج، هم حاضر پژوهش در

 گفتنی است. شده پرداخته اندازچشم سند حوزه کشورهای بین در ایران وضعیت بررسی به هستند، مناسبی هایروش که

 این در که روهیچندگ تمایزی تحلیل واند بوده گروهی دو تمایزی، تحلیل از استفاده با شده انجام مطالعات بیشتر ،است

 است. محدود بسیار ،مد نظر قرار گرفته مطالعه

 پژوهش شناسیروش

 کشورها به کمک برای ابزاری ،شده طراحی 1جهانی بانک همؤسس توسط که (KAM) دانش اقتصاد ارزیابی شناسیروش

 انعنوبا  جهانی بانککه  روشی .است دانش اقتصاد جهانی هعرص در رقابت برای آنها هایضعف و هاقوت شناخت زمینه در

 گیرد:، موارد زیر را دربرمیاست کرده ارائه 8دانش تخمین روش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mehrara, & Rezaei 

2. Vinnychuk, Skrashchuk, & Vinnychuk 

3. Paz-Marin, Gutierrez-Pena, & Martinez 

4. Fucec, & Corina 

5. Despotovic, Cvetanovic, and Vladimir 

6. CEFTA 

7. World Bank Institute 

8. World Bank, World Development Report- 

Knowledge for Development, (New York: Oxford 

University Press, 1998/99). 



 4، شماره 71، دوره 7431صنعتی، فصلنامه مدیریت  284

 

 در موجود دانش از کارآمد استفاده متضمن که شودمی شامل را هاییمحرک نهادی؛ رژیم و اقتصادی محرک .5

 باشد، قیمت در اننوس میزان کمترین دارای باید بنیاندانش اقتصادی نظام .است کارآفرینی شکوفایی راستای

 و قابتر افزایش به موضوع این .باشند برخوردار حمایتی قوانین از نباید داخلی صنایع و بوده آزاد جهانی تجارت

 شود.منجر می داخلی اقتصاد در کارآفرینیهمچنین 

 دانش از دهاستفا و گذاریاشتراک به ایجاد، قابلیت ،دیدهآموزش و کردهتحصیل جمعیت انسانی؛ منابع و آموزش .5

 .کندمی حفظ باالیی سطح در را

 درون به را هاسایرسازمان و مشاوران ها،دانشگاه ها،شرکت تواندمی ی،کارآمد نوآور سیستم هر نوآوری؛ نظام .9

 لمسائ با مواجهه در و آورد فراهم آنها برای را محلی نیازهای و کند منتقل جهانی رشد حال در دانشی سیستم

 کند. ارائه فناورانه ایهحلراه ،مختلف

 به تواندمی ی،ارتباطات و اطالعاتی زیرساخت به مربوط دسترس قابل و مدرن سیستم اطالعاتی؛ زیرساخت .1

 نیز عناصر این از هریک (.5155 جهانی، )بانک شودمنجر  اطالعات پردازش و انتشار مؤثر، ارتباطات تسهیل

 شود. می مشاهده 5هستند در شکل  هاییزیربخشدربردارنده 

 

  جهانی بانک نگاه از دانش هایشاخص .7 شکل

 (5155) جهانی بانکمنبع: 

 اقتصــاد هایمؤلفه اســاس بر کشــور اقتصــادی جایگاه تبیین پژوهش، ایناجرای  از هدف شــد،بیان  که طورهمان

سال  منطقه رقبای بین بنیاندانش سال  5991از  ست. 5151تا  شورها بندیطبقه برای ا  به مربوط هایداده انگینمی از ک

صاد هایمؤلفه ستفاده بنیاندانش اقت ست.شده  ا ضر مطالعه هایداده ا  صندوق آنکتاد، جهانی، بانک آماری منابع از حا

ست ذکر شایان اند.شده گردآوری جهانی تجارت سازمان و (WGI) جهانی حکمرانی هایشاخص پول، المللیبین که  ا

شتن به به سی ندا ستر صاد دانشآمار کامل مؤلفهدلیل د شورهایبنیان های اقت ستان، ک سطین ترکمن ستان و فل  این ،افغان

 کشورها از مقایسه حذف شدند.
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 ایخوشه تحلیل

 خوشه، هر هایداده که طوریبه ؛کرد بندیرده طبقه، یا خوشه چند به را نمونه هایداده توانمی ایخوشه تحلیل در

 شودانجام می زمانی بندیخوشه این .باشد داشته وجود ناهمگونی و تفاوت بیشترین هاخوشه بین و باشند یکسان و همگون

 است این هاخوشه تشکیل برای اساسی شرط حال، این در .باشد زیاد شده، گرفته آن از نمونه که ایجامعه پراکندگی که

 تمام اجتماع سوی دیگر، از و گیرد قرار خوشه یک در تنها داده هر یعنی ؛باشند نمونه یا جامعه از افرازی هاخوشه که

 ،5میانگین ـ K لگوریتما مانند؛ دارد وجود بندیخوشه برای مختلفی هایروش. باشد مدنظر جامعه یا نمونه کل برابر هاخوشه

 کسل سونگوستاف (،5999 ،1، کالون، کروز و رانکلرپنرها و 5991 ،1روسیو و کافمن ؛5151 ،9و لی )سان 5فازی میانگین

 حاضر پژوهش درکه  51تشخیصی تحلیل و 9تصمیم درخت ،8مراتبیسلسله ،1ایدومرحله بندیخوشه (،5155 ،1لابر و )پاشه

 ندچ پایه و بسیار پرکاربرد بوده سادگی عین در میانگین K روش است. دهش استفاده ـ میانگینK  ایخوشه تحلیل روش از

 این مزایای از .است Segment-wise distributional clustering Algorithm و فازی بندیخوشه مثل دیگر روش

 به هاخوشه تعداد ابتدا چون است این نیز آن معایب از .است نهایی جواب به رسیدن در سریع همگرایی و سادگی ،روش

  (.5991 روحانی، و )محمدی کرد تضمین تواننمی را جواب بودن بهینه ،شودمی داده الگوریتم

ــورت این به کار روش ــت ص ــه مرکز عنوانبه نقاطی دلخواه تعداد به ابتدا که اس ــپس گیریم؛می نظر در خوش  با س

سی شه مرکز تریننزدیک به را آن داده، هر برر سبت خو شه ره در میانگین گرفتن با کار این اتمام از پس دهیم.می ن  ،خو

 بندیخوشه تابع مربعات مجموع K- Means الگوریتم کنیم. دایجا جدید هایخوشه آن دنبالبه و خوشه مراکز یمتوانمی

 .کندمی حداقل را

𝐽 (5 رابطه = ∑ ∑ ‖𝑥𝑖
(𝑗) − 𝑐𝑗‖

2𝑛
𝑖=1

𝑘
𝑗=1       

𝑥𝑖‖ که
(𝑗) − 𝑐𝑗‖

𝑥𝑖 بین شده انتخاب فاصله 5
(𝑗) (iامین )خوشه مرکز و داده 𝑐𝑗 .است 

 11چندگروهی تشخیصی یا ایزیتم تحلیل روش

 برای روش این .است شده تعریف پیش از هایوهگر در مشاهدات از ایهمجموع بندیقهطب برای آمارینوعی روش 

استفاده  مختلف هایگروه در مشاهدات بندیطبقه و گروهی هایاختالف توجیه و تفسیر همچون مختلفی آماری محاسبات

 متغیرهای خطی ترکیب از گیریبهره با که است ایرهچندمتغی آماری تحلیل روش مایزیت تحلیل دیگر، شود. به بیانمی

 ،55)ویلسون دهدمی قرار شده تعیین پیش از هایگروه در آنها توضیحی متغیرهای اساس بر را مشاهدات شده، تحلیل

 (،L) گروهی وابسته متغیر مختلف هایگروه در مشاهدات بینیپیش یا بندیطبقه تمایزی، تابع تحلیل اصلی هدف (.5115

𝑌5 مستقل متغیرهای خطی ترکیب اساس بر … . 𝑌𝑘 .انتظار مورد ارزش است L  شود.بیان می 5 رابطهاز طریق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. K-Means 

2. Fuzzy C-Means 

3. Sun & Li 

4. Kaufmann, & Rousseeuw 

5. Höppner, Klawonn, Kruse & Runkler 

6. Paasche and Eberle  

7. Two Step Cluster Analysis 

8. Hierarchical Cluster Analysis 

9. Decision Trees 

10. Discrininant Analysisi 

11. Multiple- Group Discriminant Analysis 

12. Wilson 
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𝐸(𝐿|𝑌) (5 رابطه = 𝑎1𝑦1 + 𝑎2𝑦2 +⋯+ 𝑎𝑘𝑦𝑘 + 𝑐 

  است. ثابت c و تمایز ایجاد متغیر Y تمایزی، ضریب a، آن در که

 و وابسته متغیر مختلف هایگروه در هامیانگین بین اختالف کردن حداکثر در آنها توانایی اساس بر تمایزی ضرایب

 شوند.می انتخاب ،شدهبینیپیش Y و واقعی Y بین اختالف رساندن حداقل به یا

 یک از ایهنمون دبای گروه هر ،مثال شود. برای رعایت هاهداد برای خاصی فروض دبای تمایزی، توابع بهینه بودن برای

 .باشد یکسان همه برای جمعیت کوواریانس هایسماتری ،حال عین در و بوده چندمتغیره نرمال جمعیت

 هایگروه در تمایزی متغیرهای میانگین ترتیببه �̅�5و  �̅�5که  شودمی فرض گروهی دو تمایزی تحلیل یک برای

 با برابر نیز گروهی بین واریانس هستند. گروه دو در هامشاهده واریانس و متغیرها میانگین ترتیببه Sو �̅� و دوم و اول

𝜆(�̅�5́ − �̅�5) با برابر نآ گروهیدرون واریانس و 𝜆𝑆𝜆́ (5989 ،5)ماداالشود در نظر گرفته می .𝜆 شود انتخاب طوری باید 

 به حداکثر برسد.  زیر عبارت که

ϕ (9 رابطه =
�́�(�̅�1 − �̅�2)

2́

𝜆𝑆𝜆́
 

 آید:می دستبه 1از طریق رابطه  𝜆 مقدار آن، دادن قرار صفر مساوی و 𝜆 به نسبت 9 رابطه از گیریمشتق با

�̂� (1 رابطه = 𝑆−1(�̅�1 − �̅�2) 

 درون مربعات مجموع نسبت با برابر که شودمی استفاده هامیانگین برابری درباره قضاوت برای المبدا ویلکس آماره از

 5برابر  المبدا ویلکس آماره د،نباش برابر گروه دو در هامیانگین چنانچه .است متغیر هر برای کل مربعات مجموع به گروه

 ،اردوجود ند هاگروه بین در هاینمیانگ نبی یدارانمع اختالف دهدنشان می آماره این تربزرگ مقادیر ،دیگر بیان هب است.

 ـ K روش به نسبت تمایزی تحلیل روش .است هم از هاگروه میانگینتفاوت  کنندهبیان آن ترکوچک مقادیر که حالی در

 روش) STATA و SPSS افزارهاینرم از بندیخوشه انجام برای که است ذکر شایان .دارد بیشتری دقت ،میانگین

 است.شده  استفاده تشخیصی( تحلیل

 از هریک که شودمی مشخص و بندی شدهخوشه کشورها ،میانگینـ  K روش از استفاده با اابتد بدین ترتیب،

. گیردمی قرار گروهی چه در بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه به مربوط متغیرهای اساس بر اندازچشم سند حوزه کشورهای

 است. شده استفاده نیز ندگروهیچ تمایزی تحلیل روش از ،بندیخوشه اطمینان و قابل اعتماد بودن بررسیبرای 

 هریک امتیاز بنیان،دانش اقتصاد شاخص محاسبه فرمول از استفاده با ابتدا بنیان،دانش اقتصاد شاخص محاسبهبرای 

 اساس بر ،ادامه در و آورده دستبه بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه به مربوط متغیرهای از هریک در را منتخب کشورهای از

 شاخص و هاهمؤلف محاسبه برای متغیرها امتیاز حسابی میانگین محاسبه از شاخص، محاسبه در جهانی کبان مستندات

 اقتصاد مؤلفه چهار قالب در متغیر 51 اساس بر نظردم کشورهای ،است گفتنی شود.می استفاده بنیاندانش اقتصاد ترکیبی

 از: اندعبارت حاضر پژوهش در بنیانانشد اقتصاد هایمؤلفه شدند. بندیخوشه گروهسه  در بنیاندانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Maddala 
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 است. مقررات کیفیت و قانون حاکمیت ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانعشامل  که اقتصادی و نهادی رژیم مؤلفه .5

 نامخترع توسط کشور در اختراع ثبت یهادرخواست تعداد نسبت شامل که اختراعات و نوآوری کارای نظام مؤلفه .5

 حق نفر، میلیون یک ازای به فنی و علمی مجالت در مقاالت تعداد ،GDP میلیارد کی هر ازای به داخل مقیم

 (،GDP از )درصدی توسعه و تحقیق مخارج نفر، میلیون یک ازای به شده دریافت امتیاز و اختراع از برداریبهره

  است. توسعه و تحقیق هایفعالیت در نامحقق تعداد

 کاربران تعداد نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد شامل که ارتباطات و اطالعات فناوری یهازیرساخت مؤلفه .9

 است. همراه تلفن کاربران و نفر هزار هر ازای به اینترنت

 حصیلیت دوم دوره در نام ثبتمیزان  بزرگساالن، باسوادیدرصد  شامل که انسانی منابع توسعه و آموزش مؤلفه .1

 است. تحصیلی سوم دوره در نام ثبت و

برده شده  بهره دانش تخمین برای روشی از ،منظور توسعه ارائه کرده استبه (5155) جهانی بانکای که ر برنامهد

 که کشورهایی یا رقبا همسایگان، با اقتصاد یک چگونه دهدمی نشان وگیرد را دربرمی کیفی و ساختاری متغیر هشتاد که

 اقتصاد محوربودندانش درجه شناسایی برای سطح، نخستین در ساده ابزار و معیار این کند.می رقابت ،عالقه دارند تقلید به

 بنیاندانش اقتصاد به رسیدن است. KAM5 شاخص ،بنیاندانش اقتصاد گیریاندازه شاخص ترینکامل است. مفید کشورها

 و انتقال دفراین کردن آسان رایب .، نیاز دارددنباش متمرکز دانش اقتصاد رکن چهار توسعه بر که بلندمدتی هایاستراتژی به

 است. یافته توسعه دانش ارزیابی روش یا KAM به موسوم 5(KFD) جهانی بانک توسعه برای دانش مؤسسه برنامه گذار،

KAM ابزار  این کند.می ارزیابی بنیاندانش اقتصاد به دستیابی برای را کشورها آمادگی که است اینترنتی ابزارهای از یکی

ه و همسایکشورهای  با مقایسه از طریق خود را هایضعف و هاقوت کند کهکمک میکشورها  به ی که داردآسان کاربرد با

هر  که ایگذاریسرمایه هایفرصت و لئمسا برای KAM شناسایی کنند. بنیاندانش اقتصاد پایهچهار  در کشورها سایر

 آماری پایگاه، 5998بانک جهانی از سال  است.مفید  ،شود مواجه آنها با بنیاندانش اقتصاد به انتقال در است ممکن یکشور

KAM  محوردانش اقتصاد اصلی طبقه چهار از ،نماگر 519 مجموعدر  است. کرده تهیه ایران جمله از کشور 511 برایرا، 

 آموزش، نوآوری، سیستم داری،حکومت اقتصادی، رژیم اقتصادی، عملکرد شاخص هاینام به زیرگروههشت  قالب در

 اطالعاتی پایگاه در ،هستند فرعی هایزیرشاخه دربردارنده یک هر که ارتباطات و اطالعات فناوری، جنسیت کار، نیروی

 نماگر خام مقدار اساس بر کشورها از یک هر شده، معرفی نماگر 519 کردن استاندارد برای است. شده هئارا جهانی بانک

 متغیر از مقدار بیشترین دارای که یابدمی اختصاص کشوری به نخست رتبه .شودمی مشخص کشور هر رتبه و شده مرتب

 یک ازی که کشورهای به بندیرتبه این در شود. بندیرتبه نیز کشور ترینپایین تا کندمی پیدا ادامه روند این باشد. مربوطه

 یا نبوده مشخص آنها برای مربوطه گرنما که کشورهایی و شودمی داده یکسان هرتب ،اندمقدار مساوی کسب کرده نماگر

 دستبه زیر رابطه ساسا بر کشور هر برای N(u) نماگر شده نرمال مقدار شوند.می خارج بندیرتبه از ،نداشته باشد وجود

 .آیدمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Knowledge Assessment Methodology 2. Knowledge For Development 
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𝑁(𝑢) (1 رابطه = 10. (1 −
𝑁(𝑤)

𝑁(𝑐)
) 

 هارتبه کل تعدادمعرف  N(c) و مربوطه نماگر حسب بر کشور هر رتبه از باالتر هایرتبه تعداد دهندهنشان N(w) که

سازی صورت ترتیبی نرمالترین( به)قوی 51ترین( تا کشور در دامنه صفر )ضعیف 511تمام اعداد  .است مربوطه نماگر برای

 )شامل طبقه چهار یهاشاخص متوسط پایه بر ،کشور هر به مربوط (KEI) دانش اقتصاد شاخص، اساس این برشوند. می

 سه شاخص متوسط از کشور هر (KEI) دانش شاخص و (ارتباطات و اطالعات فناوری و آموزش نوآوری، اقتصادی، ظامن

 آید.می دستبه ارتباطات( و اطالعات فناوری و نوآوریشامل ) طبقه

 پژوهش هاییافته

 ه است.شد ارائه میانگینـ  K روش از استفاده با منتخب کشورهای بندیخوشه نتایج، 5در جدول 

 (4174تا 7334) اندازسندچشم کشورهای بندیخوشه نتایج .7 جدول

 کشورها نام خوشه
 کشورها درصد

 هاخوشه در

 اقتصاد شاخص

 بنیاندانش

5 
 سعودی، عربستان ارمنستان، کویت، عمان، قطر، امارات، اسرائیل، قبرس،
 بحرین

1/91 51/1 

 11/1 5/59 ترکیه و جستانگر قزاقستان، آذربایجان، اردن، مصر، ایران، 5

 11/9 9/99 راقع قرقیزستان، تاجکستان، یمن، لبنان، ازبکستان، سوریه، پاکستان، 9

 

 

 در (51/1)برابر با  بنیاندانش اقتصاد شاخصلحاظ  از 5 خوشه کشورهای که است مشخص ،5 جدول به توجه با

 در 11/1 شاخص با 5 خوشه کشورهای( و بنیاندانش صاداقت ترکیبی شاخص باالتر سطح با )کشورهایقرار دارند  اولویت

 سومدر رده  11/9 شاخص با 9 خوشه کشورهای و بنیان(دانش اقتصاد ترکیبی شاخص متوسط سطح با )کشورهای دومرده 

 گیرند.می قرار بنیان(دانش اقتصاد ترکیبی شاخص ترپایین سطح با )کشورهای

 5دهد، در گروه های اقتصادی را نشان میگین مؤلفه رژیم نهادی و مشوقکه میان 5با توجه به ستون اول جدول 

، مؤلفه 5به لبنان اختصاص دارد. ستون دوم جدول  9به اردن و در گروه  5بیشترین میزان این مؤلفه به امارات، در گروه 

این مؤلفه را اسرائیل، در گروه بیشترین میزان  5دهد که در گروه های فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان میزیرساخت

دهد لبنان کسب کرده است. ستون بعدی جدول، مؤلفه نظام کارای نوآوری و اختراعات را نشان می 9ترکیه و در گروه  5

به ازبکستان اختصاص یافته است.  9به ایران و در گروه  5بیشترین میزان این مؤلفه به اسرائیل، در گروه  5که در گروه 

دست ترتیب اسرائیل، اردن و لبنان بهتر میزان مؤلفه آموزش و توسعه منابع انسانی در هر سه گروه را بههمچنین بیش

 اند. آورده
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 اندازچشم سند حوزه کشورهای در بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه میانگین وضعیت .4 جدول

 کشورها
 و نهادی رژیم

 اقتصادی هایمشوق

 فناوری یهازیرساخت

 ارتباطات و اطالعات

 و نوآوری کارای نظام

 اختراعات

 توسعه و آموزش

 انسانی منابع

 11/1 59/1 19/8 11/1 قبرس

 11/1 11/9 51/9 19/1 اسرائیل

 19/5 91/1 91/8 99/1 امارات

 99/9 55/9 19/1 91/1 قطر

 11/9 55/1 11/1 19/1 عمان

 15/1 15/9 15/1 11/1 کویت

 91/1 9/1 59/1 15/1 ارمنستان

 88/1 19/1 18/1 91/1 ربستانع

 1 11/5 59/8 1/1 بحرین

 15/1 11/8 9/1 81/5 ایران

 11/1 91/1 11/9 59/1 مصر

 51/1 91/1 88/1 11/1 اردن

 59/1 95/1 11/1 88/9 آذربایجان

 55/1 51/1 11/1 55/1 قزاقستان

 51/1 51/1 1 11/1 گرجستان

 11/1 58/8 11/1 19/1 ترکیه

 58/9 55/1 19/5 19/1 پاکستان

 51/5 59/9 19/9 19/9 سوریه

 15/1 95/5 11/9 11/9 قرقیزستان

 1/9 15/1 91/5 58/5 ازبکستان

 55/5 55/5 55/5 81/5 یمن

 1/1 19/1 98/1 55/1 لبنان

 1/9 5/9 15/5 11/1 عراق

 51/9 91/5 11/5 99/5 تاجکستان

 

 ساله بررسی شده است. 55 دوره طی رانای بنیاندانش اقتصاد ترکیبی شاخص وضعیت، 5 شکلدر 

 

 سال 47 طی ایران بنیاندانش اقتصاد ترکیبی شاخص وضعیت بررسی .4 شکل
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 پیشرفت بنیاندانش اقتصاد ترکیبی شاخصلحاظ  از ساله 55 دوره طی ایران که است مشخص 5 شکل به توجه با

 است. نداشته شایان توجهی

 جداسازی در را نقش کمترین و بیشترین که متغیرهایی جدول این در .دهدن میرا نشا واریانس تحلیل نتایج 9 جدول

  اند.شده بررسی F آماره مقدار طریق از اند،داشته هاخوشه

 واریانس تحلیل نتایج. 4 جدول

 متغیرها نام

  خطا خوشه

 میانگین

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات

 درجه

 آزادی
 آماره

F 

 سطح

 داریامعن

 111/1 119/9 55 191/1 5 185/51 ایغیرتعرفه و ایتعرفه نعموا

 158/1 599/1 55 119/1 5 155/58 قانون حاکمیت

 111/1 191/51 55 511/9 5 515/11 مقررات کیفیت

 111/1 111/58 55 151/9 5 819/19 رنف هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد

 111/1 915/55 55 118/1 5 819/15 نفر هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد

 111/1 115/91 55 595/5 5 851/11 همراه تلفن کاربران

 در اختراع ثبت یهادرخواست تعداد نسبت
 ازای به داخل مقیم نامخترع توسط کشور

 GDP میلیارد یک هر
181/18 5 115/1 55 115/1 119/1 

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

115/59 5 511/1 55 518/9 119/1 

 158/1 511/1 55 115/9 5 818/11 توسعه و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد

 159/15 5 115/1 55 195/1 119/1 (GDP از )درصدی توسعه و تحقیق مخارج

 یازا به فنی و علمی مجالت در مقاالت تعداد
 نفر یونمیل یک

911/9 5 591/9 55 911/1 191/1 

 511/1 119/5 55 915/8 5 551/51 تحصیلی سوم دوره در نام ثبت میزان

 111/1 859/1 55 911/51 5 915/8 بزرگساالن باسوادیدرصد 

 115/1 195/8 55 511/1 5 191/11 تحصیلی دوم دوره در نام ثبت میزان

 

 کاربران متغیرهای ترتیببه ،  Fآماره مقدار داریامعن به توجه با ،دهدمی شــانن واریانس تحلیل نتایج که طورهمان

 یزانم نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد نفر، هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد مقررات، کیفیت همراه، تلفن

صیلی دوم دوره در نام ثبت سعه و تحقیق مخارج ،تح صدی تو سبت (،GDP از )در ست تعداد ن  در اختراع ثبت یهادرخوا

 ،توســـعه و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد و GDP میلیارد یک هر ازای به داخل مقیم نامخترع توســـط کشـــور

  است. معنادار درصد 1 سطح در یاد شده متغیرهای تمام برای آماره این اند.داشته هاخوشه جداسازی در را نقش بیشترین
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 تمایزی تحلیل روش نتایج

 کدام مقایسه و بررسی به تابع هر کهشود  مشخص باید ابتدا تمایزی، تحلیل در گروه سه متمایزکننده عوامل بررسی از قبل

 شد. هداوخ محاسبه تمایزی تابع دو است، شده بررسی گروه سه ،تمایزی تحلیل در اینکه به توجه با است. پرداخته هاگروه

 تابع با دوم تابع و است ویژه( های)ارزش گروهی درون به گروهی بین مربعات مجموع نسبت ترینبزرگ دارای اول تابع

 تمایزی تابعدر  ،9 دست آمده از شکلبه نتایج اساس بر است. اول تابع از کمتر آن در یاد شده نسبت و بوده نامرتبط اول

 طحس باالترین در کهنخست  تابع زیرا بررسی شده است؛ سوم و اول گروه دو و دوم گروه متمایزکننده عوامل ،نخست

را نشان  سوم و اول گروه دو مشاهدات مجموعه و دوم گروه مشاهدات بین اختالف واقع در گرفته، قرارنمودار  ایمقایسه

 هایگروه مشاهدات متمایزکننده لمعوا نیز دوم تمایزی تابعدر  است. شده قطع مجموعه دو این با تالقی در که دهدمی

 ماتریس و شدهن استاندارد ضرایب شده، استاندارد ضرایب در خصوص شده ارائه نتایج بنابراین بررسی شده است. ومس و اول

 شد. خواهند تفسیر رویکرد این با هستند، تمایزی تابع دو دهنده ارائه یک هر که ساختار

 کانونی تمایزی تابع دو در گروه سه ثقل مرکز محاسبه .2 جدول

 دوم تمایزی تابع نخست یزیتما تابع هاگروه

5 185/5- 111/5 

5 911/9- 151/5- 

9 195/1 989/1- 

 

 

 

 تمایز فضای در بنیاندانش اقتصاد متغیرهای از تأثیرپذیر هایهداد مرزی نقشه . 4شکل 
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 دهد.می نشان را متغیر هر برای گروهی هایمیانگین برابری آزمون نتایج ،1 جدول

 گروهی هایمیانگین ابریبر آزمون نتایج .4جدول

 احتمال Fآماره المبدا ویلکس آماره متغیر

 111/1 119/9 111/1 ایغیرتعرفه و ایتعرفه موانع

 158/1 599/1 155/1 قانون حاکمیت

 111/1 191/51 991/1 مقررات کیفیت

 111/1 111/58 911/1 نفر هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد

 111/1 915/55 185/1 نفر هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد

 111/1 115/91 595/1 همراه تلفن کاربران

 مقیم نامخترع توسط کشور در اختراع ثبت یهادرخواست تعداد نسبت
 GDP میلیارد یک هر ازای به داخل

185/1 115/1 119/1 

 119/1 518/9 119/1 فرن میلیون یک ازای به شده دریافت امتیاز و اختراع از برداریبهره حق

 158/1 511/1 155/1 توسعه و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد

 111/1 195/1 119/1 (GDP از )درصدی توسعه و تحقیق مخارج

 191/1 911/1 911/1 نفر میلیون یک ازای به فنی و علمی مجالت در مقاالت تعداد

 511/1 119/5 811/1 تحصیلی سوم دوره در نام ثبتمیزان 

 111/1 859/1 958/1 بزرگساالن باسوادیدرصد 

 115/1 195/8 119/1 تحصیلی دوم دوره در نام ثبتمیزان 

 

 

 و علمی مجالت در مقاالت تعداد متغیرهای جزبه نظر مد متغیرهای کلیه میانگین که دهدمی نشان 1 جدول نتایج

، با مختلف هایگروه در بزرگساالن باسوادیدرصد  و یلیتحص سوم دوره در نام ثبتمیزان  نفر، میلیون یک ازای به فنی

 ررسیب توابع این ضرایب ،تمایزی توابع در متغیر هر مشارکت میزان به دستیابی منظوربهیکدیگر اختالف معناداری دارند. 

 است. شده ارائه 1 جدول در نشده استاندارد و شده استاندارد تمایزی توابع ضرایب به مربوط نتایجشد. 
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 کانونی تمایزی تابع ضرایب و شده استاندارد ضرایب .4 جدول

 متغیر

 دوم تابع اول تابع

 استانداردشده
 استاندارد

 نشده

 استاندارد

 شده

 استاندارد

 نشده

 911/1 911/1 -511/1 -111/1 ایغیرتعرفه و ایتعرفه موانع

 -191/1 -191/1 959/1 811/1 قانون حاکمیت

 511/1 951/1 585/1 111/1 مقررات کیفیت

 -151/1 -511/5 119/1 111/1 نفر هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد

 581/1 991/1 991/1 111/1 نفر هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد

 811/1 519/5 -591/1 -581/1 همراه تلفن کاربران

 مقیم نامخترع توسط کشور در اختراع ثبت یهادرخواست تعداد نسبت
 GDP میلیارد یک هر ازای به لداخ

998/1- 999/1- 191/1 591/1 

 598/1 915/1 591/1 911/1 فرن میلیون یک ازای به شده دریافت امتیاز و اختراع از برداریبهره حق

 111/1 511/1 -589/1 -991/1 توسعه و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد

 911/1 915/1 119/1 151/1 (GDP از )درصدی توسعه و تحقیق مخارج

 -558/1 -518/1 -119/1 -115/1 نفر میلیون یک ازای به فنی و علمی مجالت در مقاالت تعداد

 511/1 189/1 -115/1 -999/5 تحصیلی سوم دوره در نام ثبتمیزان 

 915/1 599/5 -951/1 -111/5 بزرگساالن باسوادیدرصد 

 -191/1 -991/1 981/1 511/5 تحصیلی دوم دوره در میزان ثبت نام

 -111/1 - -815/5 - تابتضریب 

 
 

 اهمیت آیند،می دستبه شده استاندارد هایداده به خام هایهداد تغییر طریق از که ضرایب این شده: استاندارد ضرایب

 قدر هایزشار با ضرایب. آورندمی فراهم را مختلف هایسمقیا با متغیرها مقایسه امکان را نشان داده و متغیرها نسبی

میزان  متغیرهای ترتیببه نخست تمایزی تابع در ،1 جدول اساس بر .ستمتغیرها بیشتر تمایز توانایی بر دال باال، مطلق

 یهادرخواست تعداد نسبت بزرگساالن، باسوادیدرصد  تحصیلی، سوم دوره در نام ثبتمیزان  تحصیلی، دوم دوره در نام ثبت

 از )درصدی توسعه و تحقیق مخارج ،GDP میلیارد یک هر ازای به داخل مقیم ناخترعم توسط کشور در اختراع ثبت

GDP،) تعداد نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد قانون، حاکمیت توسعه، و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد 

 شده دریافت امتیاز و اختراع از یبرداربهره حق مقررات، کیفیت نفر، میلیون یک ازای به فنی و علمی مجالت در مقاالت

 هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد و همراه تلفن کاربران تعداد ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع نفر، میلیون یک ازای به

 دارند. را سوم و اول گروه دو با کشورها دوم هایگروه بین تمایز توانایی بیشترین ،نفر
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 دوره در نام ثبتمیزان  نفر، هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد، همراه تلفن کاربران رتیبتبه دوم، تمایزی تابع در

 اختراع ثبت هایدرخواست تعداد نسبت تحصیلی، سوم دوره در میزان ثبت نام ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع تحصیلی، دوم

 برداریبهره حق نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد ،GDP میلیارد یک هر ازای به داخل مقیم نامخترع توسط کشور در

 یک ازای هب فنی و علمی مجالت در مقاالت تعداد مقررات، کیفیت نفر، میلیون یک ازای به شده دریافت امتیاز و اختراع از

 ،(GDP از درصدی) توسعه و تحقیق مخارج و قانون حاکمیت توسعه، و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد نفر، میلیون

 دارند. را سوم و اول هایگروه بین در تمایز توانایی بیشترین

 مشمول ناریدارخ گروه دو متمایزکننده یا تشخیص معادله ضرایبمقدار  ،نشده استاندارد ضرایب نشده: استاندارد ضرایب

 نشان تقلمس متغیرهای واحدی یک تغییر اثر در را تشخیصی درجه تغییر ضرایب، این بزرگی و هستند توابع از یک هر

 واحد -511/1 تشخیص درجه ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع متغیر افزایش با 1با توجه به جدول  ،مثال برای هد.دمی

 است. بیشتر ،گیرد قرار اول گروه در کشوری اینکه احتمال و یابدمی کاهش

 متأثر خطیهم لهئمس از که است شده استفاده گروهیندرو ساختاری ضرایب از ،متغیرها اهمیت بررسی برای ادامه در

 دارد. شده استاندارد ضرایب به نسبت بیشتری اعتماد قابلیت و شودنمی

 مختلف تمایزی توابع در ساختار ماتریس مقادیر .1 جدول

 دوم تابع اول تابع متغیر

 *551/1 -551/1 ایغیرتعرفه و ایتعرفه موانع

 *511/1 515/1 قانون حاکمیت

 599/1 *951/1 مقررات کیفیت

 589/1 *915/1 نفر هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد

 *511/1 551/1 نفر هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد

 919/1 *111/1 همراه تلفن کاربران

 نامخترع توسط کشور در اختراع ثبت یهادرخواست تعداد نسبت
 GDP دمیلیار یک هر ازای به داخل مقیم

558/1- 915/1* 

 نمیلیو یک ازای به شده دریافت امتیاز و اختراع از برداریبهره حق
 نفر

111/1 589/1* 

 *515/1 111/1 توسعه و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد

 *555/1 999/1 (GDP از )درصدی توسعه و تحقیق مخارج

 111/1 *-111/1 نفر میلیون یک ازای به فنی و علمی مجالت در مقاالت تعداد

 *555/1 151/1 تحصیلی سوم دوره در نام ثبتمیزان 

 *511/1 -119/1 بزرگساالن باسوادیدرصد 

 181/1 *511/1 تحصیلی دوم دوره در میزان ثبت نام
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 به تابع یک و متغیر یک میزان چه تا که کرد مشخص توانمی ،گروهیدرون ساختاری ضرایب و 1 جدول به توجه با

 اطالعاتی کنندهبیان تابع باشد، (5به  )نزدیک بزرگ خیلی شده محاسبه ضریب مطلق قدر که هنگامی .اندمرتبط یگریکد

 عالمت دارند. کمی بسیار هایاشتراک متغیر و تابع ،باشد صفر نزدیک که هنگامی و شودمی بیان متغیر توسط که است

 مقررات، کیفیت متغیرهای .کندبرقرار می را ارتباط بیشترین کانونی ابعتو از یککدام با متغیر هر که کندمی مشخص ستاره

 میلیون یک ازای به فنی و علمی مجالت در مقاالت تعداد همراه، تلفن کاربران نفر، هزار هر ازای به اینترنت کاربران تعداد

 دارند. اول تمایزی تابع در کشورها هایوهگر تمایز ایجاد در را اهمیت بیشترین تحصیلی، دوم دوره در نام ثبتمیزان  و نفر

 شود.می دوم گروه از بیشتر اول و سوم گروه کشورهای بودن بنیاندانش تأثیرپذیری مقررات، کیفیت افزایش با ،مثال برای

 تعداد نسبت نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد قانون، حاکمیت ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع متغیرهای

 اختراع از برداریبهره حق ،GDP میلیارد یک هر ازای به داخل مقیم نامخترع توسط کشور در اختراع ثبت یهااستدرخو

 توسعه و تحقیق مخارج توسعه، و تحقیق هایفعالیت در محققان تعداد نفر، میلیون یک ازای به شده دریافت امتیاز و

 مایزت ایجاد در را اهمیت بیشترین بزرگساالن، باسوادیدرصد  و تحصیلی سوم دوره در نام ثبتمیزان  (،GDP از )درصدی

 بنیاندانش تأثیرپذیری ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع افزایش با ،مثال رایب دارند. دوم تمایزی تابع در کشورها هایگروه

 شود.می بیشتر اول گروه از بیشتر سوم گروه کشورهای بودن

 صحیح برازش در تمایزی مدل تناسب میزان که ویلکس المبدای و ویژه هایارزش به مربوط های، جدولادامه در 

 9/51 و اول تمایزی تابع توسط واریانس درصد 5/81 دهدمی نشان 8 جدول .است شده آورده دهند،می نشان را هاداده

 شود.می داده توضیح دوم تمایزی تابع توسط درصد

 یتمایز تابع دو ویژه هایارزش .8 جدول

 واریانس درصد ویژه هایارزش تابع

 5/81 367/18 اول

 9/51 559/9 دوم

 

 المبدا ویلکس آماره اساس بر برازش یینیکو .3 جدول

 داریمعنی سطح آزادی درجه مربع کای المبدا ویلکس آماره توابع آزمون

 111/1 58 811/19 155/1 5 تا 5

5 591/1 819/51 59 111/1 

 
 د.کنمی آزمون مختلف هایگروه بین را شده ارائه توابع میانگین برابری فرضیه آماره این توابع، از مجموعه هر برای

 دارند. مشارکت تمایزی الگوی در تابع دو هر دهدمی نشان و بوده معنادار آماره این درصد، 1 داریامعن سطح به توجه با

 صحیح موارد است. شده داده نشان کشورها از وهگر هر برای ناصحیح و صحیح هایبندیطبقه تعداد ،51جدول در

 توانسته تمایزی تحلیل الگوی گفت توانمی جدول به توجه با شوند.می مشاهده ماتریس اصلی قطر بر شده بندیطبقه
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درصد درست  511 بنیاندانش اقتصاد متغیرهایلحاظ  از ،مختلف گروه سه دررا  کشورها عضویت بینیپیش موارد است

 هد.انجام د

 بنیاندانش اقتصاد متغیرهای اساس بر کشورها بندیطبقه ماتریس .71 جدول

 مشاهدات تعداد کشورها گروه
  کشورهای

 اول گروه

  کشورهای

 دوم گروه

 کشورهای

 سوم گروه 

 1 اول گروه کشورهای
1 

(511%) 
1 1 

 1 8 دوم گروه کشورهای
8 

(511%) 
1 

 1 1 9 سوم گروه کشورهای
9 

(511%) 

  %511 کل از شده بندیطبقه صحیح مشاهدات ددرص

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 مؤلفهکمک چهار و به جهانی بانک دانش ارزیابی روش از استفاده با حاضر مطالعه در ،بنیاندانش اقتصاد اهمیت به توجه با

فناوری اطالعات و ارتباطات(  های اقتصادی و رژیم نهادی، آموزش و منابع انسانی، سیستم نوآوری و)شامل مشوق اصلی

 کشورهای داد نشان پژوهش نتایج بندی شدند.خوشه اندازچشم سند کشورهای ، ایران وهامؤلفه این به مربوط متغیر 51 و

 اداقتص ترکیبی شاخص باالتر سطح با )کشورهایقرار دارند  اولویت در 51/1 بنیاندانش اقتصاد شاخص با مقدار ،5 خوشه

 اقتصاد ترکیبی شاخص متوسط سطح با )کشورهای دومرتبه  در 11/1 با مقدار شاخص 5 خوشه کشورهای ؛بنیان(دانش

 اقتصاد ترکیبی شاخص ترپایین سطح با )کشورهای سوم رتبه در 11/9 شاخص با 9 خوشه کشورهای و بنیان(دانش

 بنیاندانش اقتصاد ترکیبی شاخص متوسط سطح با دوم خوشه درایران  ،ایمنطقه رقبای بین .اندگرفته قرار بنیان(دانش

 از ایران ،5151تا  5991های سال طی گرفت نتیجه توانمی کشورها، گروه این در ایران وضعیت به توجه با .جای دارد

 شهری اقیشق مطالعه بابخش از پژوهش  این نتایج است. نداشته شایان توجهی پیشرفت ،بنیاندانش اقتصاد شاخصلحاظ 

  دارد. همخوانی (5995) همکاران و دیزجی و (5991)

 کارای نظام مؤلفه به مربوط بنیاندانش اقتصاد هایمؤلفه میزان بیشترین داد، نشان مطالعه این نتایج که طورهمان

 بخش از پژوهش این نتایج بود. نهادی رژیم و اقتصادی هایمشوق مؤلفه به مربوط آن میزان کمترین و اختراعات و نوآوری

 کیفیت مانند اقتصادی و نهادی رژیم هایمؤلفه بسیاری از متغیرهای دارد. همخوانی (5991) مرادی و عزیزییافته  با

باید  بنابراین گیرند،قرار می نفتی درآمدهای تأثیر تحت ایران، در اقتصادی آزادی درجه و قانون حاکمیت و گذاریقانون

 اقدامات الزم صورت گیرد. ،زیرزمینی اقتصاد با مبارزه و اقتصادی آزادی موانع برای رفع

به برنامه مناسب و  ،بنیاندانش اقتصاد تحقق زمینه مساعدکردن و ایزمینه شرایط تغییر برای ایران بر اساس نتایج،

 هایعفض باید ابتدا مانده،باقی هایسال در منطقه نخست مقام به دستیابی و توسعه روند پایداری برای دارد.مفیدی نیاز 

 دریافت ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع کاهش مقررات، و قوانین کیفیت و سطح ارتقای به توجه برد. بین از را زیرساختی
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 اقتصاد هایشاخص ارتقای برای دیگر هایاولویت جمله از ،کشور در اختراعات انگیزه افزایش برای اختراع حق و امتیاز حق

متغیرهای کاربران تلفن همراه،   ترتیببه داد نشان میانگین ـ K روش نتایجی دیگر، از سو است. کشور در محوردانش

 در را قشن بیشترین نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعدادکیفیت مقررات، تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر، 

 عدادت مقررات، کیفیت متغیرهای ،نخست مایزیت تابع در چندگروهی، تمایزی تحلیل روش در. اندداشته هاخوشه جداسازی

 ای،غیرتعرفه و ایتعرفه موانع متغیرهای دوم، تمایزی تابع در و همراه تلفن کاربران نفر، هزار هر ازای به اینترنت کاربران

 کشورها مختلف هایگروه تمایز ایجاد در را اهمیت بیشترین نفر، هزار هر ازای به تلفن خطوط تعداد و قانون حاکمیت

 و رایانه باند، پهنای تلفن، شامل ارتباطات و اطالعات فناوری به دسترسی ابزارهایدر ایران  ،اخیر دهه طی اند.داشته

 است.داشته  یکمتر شتاب ،ایمنطقه ترازهم کشورهای و یافتهتوسعه کشورهای با مقایسه در اما یافته، توسعه اینترنت

 سترسید ابزارهای توسعه بر عالوه که است تأثیرگذار جامعه بر ارتباطات و اطالعات ناوریف که داشت انتظار توانمی زمانی

 و سترشگ شده، انجام تحقیق نتایج راستای در بنابراین، یابد.گسترش  نیز آن کارگیریبه و استفاده هایزمینه ،فناوری به

 هایژیاسترات آفرینش و خلق جهت در الکترونیک تجارت و اطالعات فناوری درباره آگاهی ارتقای اینترنت، خطوط توسعه

 سند در برای ایران شده گرفته نظر در اهداف تأمین در تواندمی ،جامعه در ایرایانه دانش شکاف کاهشو  جهانی تجاری

 اندازمچش دسن حوزه رقبای با کشور اقتصادی وضعیت از یمستمرساالنه  ارزیابی باید همچنین .دهنده باشدیاری ،اندازچشم

 و مشکالت سازیبرطرفبرای  یمناسبو  کالن هایگذاریسیاست و شده شناسایی هاضعف تا از این طریق انجام شود

  .شود اتخاذ هانقص

 زمانی دورهدر  ی مختلفکشورها ،بندیطبقه هایروش سایر از استفاده با شودمی پیشنهادهای بعدی، برای پژوهش

 هایمحدودیت ترینمهم از یکی که چرا بررسی شود؛ اندازچشم منطقه رقبای بین ایران یتوضع و بندی شدهخوشه متفاوت

 شد، اشاره نیز مقاله متن در که طورهمان بود. منطقه کشورهای کل به مربوط یهاداده آوریجمع پژوهش، این اجرای

 .شدند حذف مقایسه از ور، چند کشپژوهش متغیرهای به مربوط عاتالاط و آمار نبودن دسترس در دلیلبه

 منابع

بنیان در میان کشورهای (. تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش5995دیزجی، منیره؛ دانشور، سهند؛ بابایی اناری، علیرضا )

 .511-555(، 55)1، فراسوی مدیریت(وری)منتخب. مدیریت بهره

 . 59-5(، 91) 8، فصلنامه اقتصاد و الگوسازیانداز. در سند چشم(. ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران 5991شقاقی شهری، وحید )

ها و فصلنامه پژوهشبنیان برای ایران. های اصلی و فرعی اقتصاددانش(. محاسبه شاخص5991عزیزی، فیروزه؛ مرادی، فهیمه )

 .511 -519(، 81) 51، های اقتصادیسیاست

، تهران: نشر مرکز تحقیقات سیاست بنیانهای اقتصاد دانششناسایی بنیان. (5919عظیمی، ناصر علی؛ برخورداری دورباش، سجاد )

 علمی کشور.

محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در های اقتصاد دانایی(. بررسی مبانی و شاخص5981اهلل )عمادزاده، مصطفی؛ شهنازی، روح

 . 511 -519(، 1)1، نامه اقتصادیپژوهشمقایسه با ایران. 
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فصلنامه محور در ایران. دانش اقتصاد تحقق میزان (. بررسی5981زهرا ) شبانی، دهقان اهلل؛ روح شهنازی، مصطفی؛ ده،عمادزا

 .595 -519(، 5)1اقتصادی،  هایپژوهش

نداز ا(. مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم5991فرهادی کیا، علیرضا؛ ازوجی، عالءالدین )

مانده حوزه اقتصادی. سازمان برنامه و بودجه کشور، های باقیهای بهبود جایگاه آن در سال( و الزام5981 -5991در دوره )

 . 9-11گزارش 

میانگین، میانگین فازی و گوستافسون کسل  kبندی های خوشهکارگیری روش(. به5991محمدی، بهمن؛ کامکار روحانی، ابوالقاسم )

های انکساری و مقاومت ویژه الکتریکی برای ارزیابی آبرفت و سنگ های توموگرافی لرزهسازی دادهتایج واروندر تلفیق ن

 .598-589، 5(9، )علوم زمین خوارزمیبستر. 

اولین کنفرانس ملی محور. های دانش(. ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان5981منوریان، عباس؛ عسکری، ناصر؛ آشنا، مصطفی )

 تهران.  یت دانش،مدیر

بنیان بر پایه (. تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش5991زاده، محمد )نوری، جواد؛ بنیادی نائینی، علی؛ اسماعیل

 . 511 -599، 1. های راهبردی و کالنفصلنامه سیاستبندی. الگوریتم خوشه
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