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 چکیده
شکاف فناور   یتاهم سبت  س  فناوری نقو منظر از تنها نه اندازمنطقه چشی  یکشورها  یندر ب ین ست، بلکه    یقابل برر ا
صاد  یریپذرقابت یگاهو جا یتاهم دلیلبه ست برخوردار  اییژهو یتاز اهم یزن یاقت صاد دانو  ین. اا پزوهو نقو اقت

کشور   24در  11375-1395 یدوره زمان یبرا یو فرامرز یمرز تولیدبا استفاده از توابع   یدر نسبت شکاف فناور   بنیان
و   بنیاناقتصاد دانو  هایفهلومنطقه بر اساس م  یراستا، کشورها   ین. در اکرد یبررس  یاسالم  جمهوری اندازسند چشی  

ستفاده از تحل  شه  یلبا ا شورها    یج. نتاشدند  بندیگروه، طبقه 3به  بندیخو شان داد ک   یانگیناول با م وهگر یپژوهو ن
در  ینسووبت شووکاف فناور یانگینم ین( هسووتند و همچن1برتر) یبه فناور تریکدرصوود، نزد 95 ینسووبت شووکاف فناور

  ینب یدر بروز نسوبت شوکاف فناور   بنیاندانو اقتصواد  هایلفهونقو م ی. بررسو سوت ادرصود   67و 94 یگرد هایگروه
  هایو مشوق  ینهاد ییلفه رژومهی م یاراز نقو بس  یتگروه اول و دوم، حکا یگروه سوم منطقه با کشورها   یکشورها 
صاد  شکاف فناور    یاقت سبت  سبات    یبر مبنا یدر کاهو ن شورها    ینا نیب هایلفهواز م یکمربوط به هر یکشو محا ک

  رفعکه شامل  بیان شده  ه مولف هایشاخص  یبر  ارتقا یدکاتبیشتر   یبه منظور کاهو نسبت شکاف فناور   یندارد، بنابرا
 .وجود دارد ،استو مقررات  ینقوان  یفیتقانون و ک یتحاکم ای،یرتعرفهو غ ایموانع تعرفه
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 مقدمه -1
ستند و حمایت از         ، امروزه شتر ه ستیابی به دانو بی سرعت در حال د صادهای جهان به  اقت

(. با توجه به 2019دانو، عامل مهمی برای رشد اقتصادی است )برخورداری و همکاران، 
صادی در تئوری    های جدید جایگاه علی و فناوری در تئوری سعه اقت شد و تو د های جدیر

ر، در سه عبارت دیگاقتصادی، پرداختن به ابعاد اقتصاد دانو بنیان امری ضروری است. به
ست  سعه پایدار، مفاهیی جدیدی      دهه اخیر باتوجه به اهمیت د صادی و تو شد اقت یابی به ر
ت که براسوواس آن شووکل گرفته اسوو 1«اقتصوواد دانو بنیان»درادبیات اقتصوواد تحت عنوان 

ستند که جهان پس از گذار از دو پارادایی فراگیر  نظریه پردازان این مفهوم بر این اعتقاد ه
صاد دانو بنیان            سوم؛ یعنی اقت صنعتی، وارد دوران پارادایی  صاد  شاورزی و اقت صاد ک اقت

 شده است.

های با ریهای با فناوباتوجه به شوورایط کشووور ایران )که اقتصوواد بیشووتر دراختیار بخو 
ان  توان گفت گذار به اقتصوواد دانو بنیسووطح پایین و متوسووط و گاه غیرفناورانه اسووت(، می

ی  اهای اقتصووادی به گونهفرآیندی جامع و عمیق اسووت که طی آن عناصوور و اجزای فعالیت
های چنین اقتصادی عبارت است از انتقال دانو به شکل     شوند و مشخصه   اساسی متحول می  

، محصوالت، عوامل تولید اساسی که در اقتصاد از طریق فرآیندهای اقتصادی       مواد، سرمایه 
  شوووند،شوووند، ذخیره میشوووند، یادگرفته میشوووند، اخذ میشوووند، فروخته میایجاد می
سمی و همکاران،    وتحلیل میتجزیه صادی اگر بخواهد موفقیت  (.1397شوند )قا آمیز  هر اقت

به دانو، ایجاد، انتقال و حفظ آن داشووته باشوود )سوویرا و  و رقابتی باشوود باید توجه بیشووتری 
 (. 2020، 2دیگران

سند چشی    با توجه به هدف همچنین شده در  سالمی ایران  گذاری انجام  انداز جمهوری ا
باید جایگاه اول اقتصوادی،    1404که با اتکاء به دو بال اقتصواد و دانو کشوور ایران در افق   

( نه  1395کیا و همکاران، ای منطقه کسووب کند )فرهادیعلمی و فناوری را در بین کشوووره
شور اهمیت پیدا می      صاد ک سطح فناوری تولید در اقت سب تنها ارتقای  شکاف   کند، بلکه ن ت 

صه بین دلیل رقابتفناوری نیز به ست. به اپذیری آن در عر ارت دیگر،  عبلمللی حائز اهمیت ا
سا        سناد رشد و توسعه کشور و هی برا س مبانی نظری در ادبیات رشد و توسعه    هی برمبنای ا

  
1- Knowledge Based Economic 

2- Sira, Vavrek, Kravcakova Vozarova  and Kotulic 
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اقتصادی، توجه به امر دانو و تاثیر آن دراقتصاد و پیشرفت کشورها انکارناپذیر و پرداختن      
زای نئوکالسووویک و های رشووود بلندمدت و درونکه مدلطوریبه آن ضوووروری اسوووت به

( 1988) 2س( و لوکا1986) 1زا از جمله رومرهای اخیر رشوود اقتصووادی درون همچنین مدل
 د.انوری، تحقیق و توسعه پرداختهنیز به نقو دانو و سرمایه انسانی، ارتقای بهره

باتوجه به این مطالب، ضووورورت پرداختن به مباحث علی و فناوری و جایگاه آن در 
مبانی رشوود و توسووعه اقتصووادی بر کسووی پوشوویده نیسووت. همچنین با توجه به اهمیت     

لمللی، موضوووع شووکاف فناوری، اهمیت باالتری  انپذری در عرصووه بیموضوووع رقابت
پذیری امری نسبی است و   نسبت به خود فناوری و سطح موجود آن دارد، چراکه رقابت  

سنجیده می     شورها  سایر ک سبه    در ارتباط با  سبت  »شود. بنابراین دراین پژوهو به محا ن
شی      3«شکاف فناوری دانو  سند چ شورهای  صاد   انداز ایران بر مبنای دانوک بنیانی اقت

 ها پرداخته شده است. آن
شووناسووی پژوهو، بررسووی نسووبت شووکاف فناوری نیازمند که براسوواس روشجاییاز آن
شکاف فناوری بین آن        گروه سنجو میزان  سپس  ساس مولفه موردنظر و  بندی کشورها برا
  در واسوووطه اهمیت و نقو دانو در اقتصووواد امروز و تجلی آن ها اسوووت؛ بنابراین، بهگروه

صاد دانو بنیان، گروه  صاد آن     مفهوم اقت ساس دانو بنیانی اقت شورهای منطقه برا ا  هبندی ک
شناسی پژوهو بیان شده در چهار مرحله اصلی      صورت گرفته است. برمبنای آنچه در روش  

 محاسبه شده است.« نسبت شکاف فناوری دانو»و در نهایت 
ت مفهوم اقتصوواد دانو بنیان و نسووبشووود، دو براسوواس آنچه در پیشووینه تحقیق بیان می
سوی محققین متعددی به    سی قرار گرفته   شکاف فناوری از  ند اصورت جداگانه مورد برر

 دههای اخیر انجام ش ها به ویژه در حوزه اقتصاد دانو بنیان در سال و یا سال   که بیشتر آن 
ت نگرفته  راست، اما بررسی نقو اقتصاد دانو بنیان بر نسبت شکاف فناوری دانو، صو       

ضر، هی به   ست و بنابراین، پژوهو حا ای هلحاظ مبانی نظری و جایگاه دانو در پاراداییا
ها، دارای اهمیت اخیر رشووود و توسوووعه و هی از منظر عدم انجام پژوهشوووی با این ویژگی 

 علمی و کاربردی است.
 

  
1- Romer 

2- Lucas 

3- Knowledge Technology Gap Ratio  
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 مباني نظري  -2

اندازجمهوری  یدر این پژوهو به موضوووع شووکاف فناوری دانو درکشووورهای سووندچشوو 
صاد آن      سطح دانو بنیانی اقت سالمی ایران برمبنای  ست که مبانی نظری   ا شده ا  ها پرداخته 

 گیرند.مربوط به آن به شرح ذیل مورد بررسی قرار می
 

 تعريف و مباني اقتصاد دانش بنیان  -2-1
اقتصوواد دانو فقط یک مفهوم تئوریک جدید نیسووت، بلکه یک دوره جدید اسووت که به    

صاد دانو بنیان از دهه      هدور صنعتی، تفاوت دارد. مفهوم اقت شاورزی و  صاد ک  1990های اقت
روند توسووعه   های اقتصووادی و اجتماعی داشووته اسووت.  به وجود آمد، اما تاثیراتی در حوزه

شروع مرحله جدید          ست که به معنای  صاد دانو بنیان ا شکیل یک اقت صاد دانو بنیان، ت اقت
 (. 2018، 1همکاراندر توسعه است )ژاپارو و 
سووازی در های زیادی برای شوواخص، تالش2های اقتصووادی و توسووعهسووازمان همکاری

های اقتصووادی و توسووعه،   زمینه اقتصوواد دانو بنیان انجام داد. از دیدگاه سووازمان همکاری 
ستفاده    طور مستقیی بر پایه تولید، توزیع و ای از اقتصاد است که به  اقتصاد دانو بنیان گونه  ا

وری و رشوود  ز دانو و اطالعات بنا شووده اسووت. در چنین اقتصووادی، دانو، محرک بهره ا
اقتصوووادی اسوووت و بر نقو اطالعات، فناوری و آموزش بر عملکرد اقتصوووادی توجه ویژه  

 (.1996های اقتصادی و توسعه، شود )سازمان همکاریمی
قتصاد دانو بنیان یا  در ا 3اقیانوسیه  -های اقتصادی آسیا  براساس تعریف سازمان همکاری  

محور، تولید، توزیع و بازدهی دانو، محرک اصوولی رشوود اقتصووادی، ثروت و خلق و  دانایی
 اشند.بر بتوانند دانوهای اقتصادی میاشتغال در تمامی سطوح صنایع است و تمامی بخو

یابی به اهداف پژوهو ضرورت دارد تا وضعیت دانو بنیانی کشورهای     منظور دست به
ی  های مختلفمورد بررسووی و سوونجو قرار گیرد؛ برای این منظور الگوها و چارچوبمنطقه 

المللی پیشوونهاد یا های اخیر توسووط نهادها و موسووسووات مختلف بینوجود دارد که در سووال
 شوند.بندی میطور خالصه در هفت مدل طبقهند که بهامورد استفاده قرار گرفته

  
1- Zhuparova, Sagiyeva and Kalmakov 

2- Organization for Economic Cooperation and Development 

3- Asia-Pacific Economic Cooperation  
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صا    سازمان همکاری اقت سعه ) مدل اول: مدل  سال    1996دی و تو سازمان در   1997(؛ این 
ستند از:           صاد دانو بنیان معرفی کرد که عبارت ه سنجو اقت شاخص را برای  سته  پنج د

 ها و یادگیری. ها، شبکهها، خروجیها و انباشتها، جریانورودی
  های این مدل عبارت هستند از: مشاغل  (؛ مولفه1998) 1مدل دوم: مدل ادکینستون و کودت 

 دانشی، ظرفیت نوآوری فناورانه، جامعه دیجیتال و جهانی شدن و پویایی اقتصاد.  
(؛ اجزای این مدل عبارت هسووتند از: دسووترسووی به شووبکه،  2000) 2مدل سوووم: مدل هاروارد

 های شبکه و اقتصاد شبکه.  دانو شبکه، انجمن
های اصوولی یه؛ پاAPEC))اقیانوسوویه  -مدل چهارم: مدل سووازمان همکاری اقتصووادی آسوویا

اقتصاد دانو بنیان در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بر چهار عنصر         
سانی، زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات          ست: نظام نوآوری، توسعه نیروی ان ستوار ا ا

 وکار.  و محیط کسب
اقتصوواد دانو بنیان،  (؛ مدل اداره آمار اسووترالیا برای 1999) 3مدل پنجی: مدل آمار اسووترالیا

ستند از:         صلی عبارت ه سه مولفه ا ست که    -2نوآوری و کارآفرینی،  -1شامل پنج مولفه ا
د:  کننده نیز وجود دارفناوری اطالعات و ارتباطات. دو بعد پیشووتیبانی -3سوورمایه انسووانی و 
 و یک مولفه آثار اقتصادی و اجتماعی.   4اییک مولفه زمینه

(؛ ابعاد این مدل عبارت هستند   2002) 5ن اقتصادی ملل متحد اروپا مدل ششی: مدل کمیسیو    
 از: منابع انسانی، سیستی نوآوری، سیستی اطالعاتی و رژیی نهادی.  

های اقتصووواد دانو بنیان عبارت  (؛ در این مدل، مولفه2008) 6مدل هفتی: مدل بانک جهانی
مایه  کرده و ماهر: افزایو سر هستند از: انگیزش اقتصادی و رژیی نهادی: نیروی کار تحصیل    
سانی قدرت و ظرفیت جذب فناوری جدید را محقق می    وریسازد و موجب افزایو بهره ان

ذارد  گشووود و بر رشوود و توسووعه اقتصووادی کشووور تاثیر میکل عوامل تولید در اقتصوواد می
ود  شو وری می(. نظام نوآوری: نوآوری منجر به افزیو بهره1395)دهقان شوبانی و دیگران،  

و محرک پویایی اقتصوواد اسووت. فناوری اطالعات و ارتباطات: با افزایو جریان اطالعات،   
  
1- Atkinson and Court 

2- Harvard University 

3- ABS: Australian Bureau of Statistic 

4- Context Dimension 

5- UNECE: United Nations Economic commission for Europe 

6- World Bank 
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شوند و به درون  ها میفناوری سازگار  چه  پذیری هرزایی و انعطافتوانند به راحتی جذب و 
 (.2004، 1بیشتر اقتصاد کمک کنند )چن و دالمن
معروف اسووت، مورد اسووتفاده  عنوان مدل بانک جهانی در این پژوهو، مدل هفتی که به

گیری و سنجو سطح دانو بنیانی هر یک از کشورهای منطقه سند    قرار گرفته است. اندازه 
یرد  گها( صورت می بندی کشورها )براساس سطح دانو بنیانی آن   منظورگروهانداز بهچشی 

منظور   بندی بهاند. این گروهبندی شووده که در این پژوهو به سووه گروه قابل تمایز تقسوویی  
ود  شوودسووترسووی به تمایز و شووکاف فناوری دانو بین هر گروه که در قسوومت بعد بیان می 

عنوان یکی از مراحل انجام کار در محاسبه نسبت شکاف فناوری مورد نیاز است. در ادامه  به
های رشوود اقتصووادی و محاسووبه نسووبت شووکاف فناوری بین کشووورهای   به مبانی نظری مدل
 وش تابع فرامرزی اشاره شده است.منطقه با استفاده از ر

 

 هاي رشد اقتصادي و نقش دانش در رشد اقتصادي مدل -2-2
توجه به نقو دانو در اقتصاد و رشد اقتصادی، همواره مبحث مهمی در نظریات مربوط به     

در قرن هجدهی به نقو تخصص در تولید و اقتصاد   2رشد اقتصادی بوده است. آدام اسمیت
د که خلق و توزیع دانو به بهبود کارایی در اقتصووواد کمک شوووایان         کن توجه کرده و می 

 توجهی خواهد کرد. 
که با تکامل و اصالح   3در الگوهای رشد نئوکالسیک از قبیل مدل رشد اقتصادی سولو     

بنا شووده اسووت، عالوه بر قابل جانشووین   4دومار-برخی فرضوویات مدل رشوود اقتصووادی هارود
یرد  گزا در الگوی خود در نظر میه عنوان یک عامل برونبودن کار و سوورمایه، فناوری را ب

نیز معروف است. اقتصاددانان نئوکالسیک، رشد فناوری را تابعی   5عنوان پسماند سولوکه به
دانسووتند. بنابراین، با رشوود دانو، رشوود اقتصووادی   از کاربرد دانو و علوم در ابزار تولید می

 (.1956شود )سولو، حاصل می
سیر تکام  های رشد اقتصادی اخیر که    های رشد اقتصادی و از جمله در مدل  لی مدلدر 

  
1- Chen and Dahlman 

2- Adam Smith 

3- Solow Growth Model 

4- Harrod- Domar Economic Growth Model 

5- Solow Residual 
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نیز از   1های نئوشومپیتریعنوان نظریهشوند و گاه بهزا مطرح میهای رشد درونعنوان مدلبه
وری )آموزش( و سووورمایه انسوووانی و... مطرح شوووود، نقو دانو، افزایو بهرهها یاد میآن
 ( از این جمله هستند.1988( و لوکاس )1986ومر )شود که مدل رشد اقتصادی رمی

وری کل عوامل   اند که سوووطوح بهره  ( بیان کرده 1988( و لوکاس ) 1990و1989رومر )
ید کل را به  توان تابع تولتولید به انباره دانو یا سوورمایه انسووانی بسووتگی دارد. بنابراین، می   

 است.انباره سرمایه انسانی  h( نوشت که در آن 1شکل رابطه )
 
(1) Y = A(h)F(K. L) 
 

ست.       رومر، بحث می سانی ا سرمایه فیزیکی و ان سرمایه در تابع تولید ترکیبی از  کند که 
نه تنها شووامل   Kگذاری در تحقیق و توسووعه اسووت. بنابراین سوورمایه انسووانی، نتیجه سوورمایه
شین    ست، بلکه دربرگیرنده انگاره   سرمایه فیزیکی مثل ما ساختمان ا در مورد  ی هایآالت و 

رمایه و   های سووو چگونگی تولید کاالهای جدید اسوووت. بنابراین، تولید یک بنگاه به نهاده             
ستگی دارد. در این مدل      نیروی کار خود بنگاه )درون صاد ب ضعیت دانو در کل اقت زا( و و

شوود که رشود دانو )فناوری( به رشود سورمایه بسوتگی دارد، زیرا تعمیق سورمایه       فرض می
وری نهایی سوورمایه را در کل اقتصوواد افزایو   شووود که خود بهرهری میباعث سوورریز فناو

نابراین، هر افزایشوووی در    می مام  شوووود و در نتیجه بهره می Aباعث بهبود    Kدهد. ب وری ت
 ((.2دهد )رابطه )ها را افزایو میبنگاه
 
(2) Y = F(K. L. A) 

 
ها است.  اهین بنگکند که بسط دانو کل ناشی از صرفه خارجی فراگیر ب   رومر بحث می

صاد بزرگ     سرمایه در یک اقت سطح موجودی  شد، هر بنگاه از طریق فراگیری با  هرچه  تر با
انجام کار مولدتر خواهد شووود. در نتیجه تابع تولید یک بازگشوووت به مقیاس فزاینده خواهد  

ئه می     1988بود. همچنین لوکاس )  یه ارا دهد که امکان رشووود      (، تعریفی دوباره از سووورما
 کند.پذیر میزای ارتقای فناوری را امکاندی بدون فرآیند بروناقتصا

  
1- Neoschumpeterian 
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وسووویله پل رومر و زای توسوووعه یافته بهمفهوم اقتصووواد دانو بنیان از مدل رشووود درون 
سمن   بهبودیافته به سیله هلپمن و گرو شرفت فناوری       1و ست و معتقد بودند که پی شده ا نتیجه 

 (.2014، 2رشد اقتصادی باثبات باشد )افضلکننده برای ترین عامل تعیینتواند مهیمی
سمن و هلپمن )  شد را با کمک تجارت آزاد بیان کردند. آن 1991گرا ها بیان (، نظریه ر

توانند  شوووود، پس کشوووورها می در کاالها مجسوووی می 3کردند که دانو چگونگی فناوری
زایو  ر به اففناوری خارجی را از طریق واردات کسووب کنند. بنابراین، افزایو واردات منج

 ((.3شود )رابطه )وری کل عوامل تولید میبهره
 
(3) Y = A(r. e. m)F(K. L) 

 
میزان واردات   mسوووطح آموزش و  eسوووطح تحقیق و توسوووعه داخلی،  r(، 3در رابطه )

 است.
سعه        1995و هلپمن ) 4کو سعه یافته تحقیق و تو شورهای تو ضی از ک ( دریافتند که در بع

روری کل عوامل تولید دارد. به این ترتیب، تفسووویر        ی بر بهرهداخلی و خارجی اثر معنادار  
 ( نمایو داد.4توان به شکل رابطه )ها از تابع تولید کل را میآن

 
(4) Y = A(r. rf. e. m)F(K. L) 

 
های تحقیق و تالش rfسطح آموزش،   eهای تحقیق و توسعه داخلی،  تالش r(، 4در رابطه )

 مقدار واردات از سایر کشورها است. mتوسعه کشور شریک تجاری و 
صاد دانو، فرض می  سطح  کند که بهرهچارچوب اقت وری کل عوامل تولید تحت تاثیر 

آموزش نیروی کار و سووطح نوآوری اقتصوواد قرار دارد. بنابراین، فروض رژیی اقتصووادی و  
وری  ههرکننده ب عنوان عوامل تعیین های اطالعات و ارتباطات نیز به     نهادی و سوووطح فناوری  

ید در نظر گرفته می      مل تول ید کل       2004، 5شوووود )چن و دالمنکل عوا تابع تول نابراین،  (. ب
  
1- Grossman and Helpman 

2- Afzal 

3- Technological Know-how 

4- Coe 

5- Chen ad Dahlman 
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 شود.( نمایو داده می5صورت رابطه )به
 
 (5) Y = A(g. e. r. i)F(K. L) 

 
صادی و نهادی،   gکه در آن،  شامل     rآموزش و تربیت،  eرژیی اقت سطح نوآوری داخلی )

 های اطالعات و ارتباطات است.زیرساخت iت( و خلق فناوری و تطبیق فناوری اس
( را به عنوان مبنای ارزیابی  6( براساس مبانی تحلیلی فوق مدل ریاضی )  2004چن و دالمن )

 :اندهای اقتصاد دانو بنیان بر رشد اقتصادی توسعه دادهچگونگی تاثیر شاخص
 
(6) Y = αLL +̇ αKK + βG

̇ G + βEE + βRR + βII 
 

ساس مبانی نظری فوق، درون   تابع  ستفاده برا سب تابع تو تولید مورد ا لید در زا و فرم منا
 های بعدی پژوهو معرفی شده است. قسمت
 

 سنجش نسبت شکاف فناوري با استفاده از روش فرامرزي -2-3
د های رشو ای در پسوماند مدل دهنده اختالفات قابل مالحظههای بین کشووری، نشوان  تفاوت

صادی مبتن  صادی           اقت شد اقت ساله با توجه به نقو دانو در ر ست. این م سرمایه وکار ا ی بر 
در سطح   »کند که (، مطرح می1992) 1کشورهاف بیشتر موردتوجه است. منکیو و همکاران   
های گذشووته دانسووت؛ مطالعات رشوود  عمومی، دانو اسووتاندارد زندگی امروز نسووبت به قرن

ست، بخو اعظی افزایو      شان داده ا صادی ن شی از جزء      اقت سرانه در طول زمان نا در تولید 
 «پیشرفت فناوری است.

سطح فناوری به    سطح   شکاف فناوری به تفاوت بین  شده با باالترین  فناوری   کار گرفته 
سترس اطالق می  شکل رقابت در         قابل د صنعتی، عامل بروز م شکاف فناوری  شود. وجود 

 (.1394بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت است )جانی، 
در ادبیات اقتصووادی، نسووبت شووکاف فناوری از طریق محاسووبه سووتاده تابع تولید مرزی  
هرگروه از کشورها نسبت به ستاده بالقوه حاصل از تابع تولید فرامرزی که بین صفر و یک       

  
1- Mankiw et al. 
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ست )بتیس  ست می 2004، 1ا سبت به  ( به د شان   نزدیک 1آید. هر قدر این ن شد، ن دهنده  تر با
تا    تابع فرامرزی اسوووت )اودونل و       بع مرزی هریک از گروه کمتر بودن شوووکاف بین  با  ها 

 (.2008 2همکاران، 
 
 روش فرامرزي در محاسبه نسبت شکاف فناوري   -2-4

در مطالعات مربوط به کارایی برای رسویدن به نسوبت شوکاف فناوری باید شوکل تابع تولید      
ورد  های مبا داده که انطباق و سووازگاری بیشووتری ای مناسووب انتخاب شووود، طوری گونهبه

شد. بنابراین، در این پژوهو در کنار تابع تولید کاب داگالس، توابع تولید       شته با سی دا برر
تال    3یافته  یافته، لئونتیف تعمیی  ترانسووولوگ، درجه دوم تعمیی  نیز مطرح و در  4و ترانسوووندن

ناسوووب انتخاب می       یت، فرم م ها به       ن تابع کاب داگالس  قایسوووه  تاب شوووود. برای م   ععنوان 
سلوگ، درجه دوم تعمیی ناپذیر و توابع انعطافانعطاف یافته و عمیییافته، لئونتیف تپذیر )تران

شووود که  ( اسووتفاده میGLRTS) 5یافتهترانسووندنتال( از آزمون حداکثر راسووتنمایی تعمیی 
 (.1998، 6شود )کوئلی و همکاران(، نشان داده می7صورت رابطه )به

 
(7) LR = −2 [ln (

L(H0)

L(H1)
)] = −2[ln (L(H0) − ln(L(H1))]  

 
گروه از کشورها، وجود داشته باشد که دارای سطح فناوری متفاوت      kبا فرض اینکه 

تابع مرزی تصوووادفی برای هر گروه  K(، 2توان با اسوووتفاده از فرمول )گاه میباشوووند، آن
تابع مرزی تصادفی (. 2014و هانگ و همکاران،  1998برآورد کرد )کوئیلی و همکاران، 

میزان تولید  Yit(k)( اسووت که در آن8برای سووه گروه کشووورها به شووکل رابطه ) 7گروهی
، بردار میزان Xit(k)دهد. ام را نشووان میKام و گروهtام در زمانiناخالص داخلی کشووور 

شور     عوامل تولید به سط ک شده تو شامل   ام و همچنینkام و گروهtام در زمانiکار گرفته 
  
1- Battese 

2- O, Donnell et al. 

3- Generalized Leontief 

4- Transcendental 

5- Generalized Likelihood Ratio Test Statistic 

6- Coelli et al. 

7- Group Stochastic Frontier Production Function 
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برآورد شود   kبنیان است. پارامترهای ناشناخته که باید برای گروه های اقتصاد دانومولفه
شان داده می  β(k)با بردار  ستقل از هی    Vit(k)شود.  ن بیانگر اجزای اخالل با فرض اینکه م

. N(0بوده و توزیع تصووادفی ) δv(k)
دفی یک متغیر تصووا Uit(k)داشووته باشوود، اسووت.    2
N(μit(k).δu(k))شووود دارای توزیع مسووتقل اسووت و  غیرمنفی بوده و فرض می

ناکارایی  2
 گیرد. فنی را اندازه می

 
(8) Yit(k) = f(Xit(k). β(k))eVit(k)−Uit(k)  

i = 1.2.3. … 24, t = 1995. … 2015, K = 1.2.3 

 
آید، دست می ( به9رحسب رابطه) ام که بkام و در گروهtام در زمانiکارایی فنی کشور  

شور مربوطه در آن      از این رو، می سبت به مرز همان گروه که ک شور را ن توان کارایی هر ک
 قرار گرفته است، بررسی کرد:

  
(9) 

TEit
k =

Yit

eXiβk+Vit
= e−Uit(k) 

 
شووورهای با فناوری  ها از ککه همه گروه(برای بررسووی کارایی هر کشووور نسووبت به کل

های  . براساس مدل کرداستفاده   1باید از تابع تولید فرامرزی تصادفی  )ناهمسان در آن هستند  
(، شوووکل کلی آن به صوووورت  2004( و بتیس و همکاران )2004) 2پیشووونهادی بتیس و رائو

 ( است.10رابطه )

 
(10) Yit=f(Xit

∗ . β∗)eXitβ∗ 

 
Yitکه در آن 

پارامترهای ناشناخته تابع مزبور است    ∗βستاده تابع تولید فرامرزی تصادفی و   ∗
 که باید برآورد شود. 

  
1- Stochastic Metafrontier Production Function 

2- Battese and Rao 
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سان  )همه گروه kبرای تمام مقادیر  ∗Xitβهای با فناوری ناهم ≥ Xitβk   خواهد بود و
توابع  )داللت بر باالتر بودن تابع فرامرزی تصووادفی نسووبت به تمام توابع گروهی کشووورها    

یب نشوووان     10( و )8مرزی گروهی( دارد. براسووواس توابع ) به ترت که  دهنده توابع مرزی  ( 
( را اسووتخراج کرد که  11توان رابطه )تصووادفی گروهی و تابع فرامرزی تصووادفی اسووت، می

 سمت راست آن از سه قسمت تشکیل شده است:
 
(11) 

Yit = e−Uit(k) ×
eXitβk

eXitβ∗
× eXitβ∗+Vit(k)  

 
ام در  i( است که برابر با کارایی کشور   9( همان رابطه )11قسمت اول سمت راست رابطه )    

ست رابطه )       kگروه سمت را سمت دوم  ست. ق شان 11ام ا شکاف فناوری     (، ن سبت  دهنده ن
کار گرفته  ه، بردار میزان عوامل تولید بXit(k)( است و در آن  12صورت رابطه ) است که به 

ام و tام در زمانiبنیان( توسووط کشووور های اقتصوواد دانوشووده )سوورمایه، نیروی کار و مولفه
ستند که باید برای گروه   β(k)ام و  kگروه شناخته ه شوند.   k، پارامترهای نا ، TGRitبرآورد

  ام نسووبت به سووتاده بالقوهKنسووبت شووکاف فناوری، سووتاده تابع تولید مرزی تصووادفی گروه 
(. هر قدر  2004حاصل از تابع تولید فرامرزی تصادفی بوده و بین صفر و یک است )بتیس،      

دهنده کاهو شووکاف بین تابع مرزی گروهی و فرامرزی نشووانباشوود، تر این نسووبت بزرگ
 (.2008است )اودونل و دیگران، 

 
(12) 

TGRit =
eXitβk

eXitβ∗  

 
ام نسبت   tام در زمانiدهنده کارایی فنی کشور  (، نشان 11ه )قسمت سوم سمت راست رابط     

TEitها( است که اگر با  به تابع فرامرزی )کل داده
( و 9گاه براساس روابط ) نشان داده شود، آن   ∗

 (.1992و بتیس وکوئلی،  2004( را به دست آورد ) بتیس و دیگران، 13توان رابطه )( می12)

 
(13) TEit

∗ = TEit
k × TGRit 
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شه   که مبنای گروهباتوجه به این شورها در روش خو س بندی ک اس  بندی و تحلیل تمایزی برا
های اقتصوواد دانو بنیان بوده اسووت؛ بنابراین، محاسووبه نسووبت شووکاف فناوری در این   مولفه

شود و در آن ( محاسبه می14شود که به شکل رابطه )شان داده می  KTGRitمطالعه با متغیر 
کار  ، بردار میزان عوامل تولید به   Xit(k) دانو،  فناوری ، نسوووبت شوووکاف     KTGRitتغیر م

شوق     سرمایه، نیروی کار، مولفه رژیی نهادی و م شده ) صادی، نظام نوآوری،   گرفته  های اقت
و  امtزمانام در iفناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش و منابع انسووانی( مربوط به کشووور  

، پارامترهای  β(k)ها و بندی کشورها بر مبنای سطح دانو بنیانی اقتصاد آنطبقه ام از kگروه

 .شودناشناخته که برای هر گروه از کشورها، برآورد می
 
(14) 

KTGRit =
eXitβk

eXitβ∗  

 پیشینه پژوهش -3

نیان  اقتصاد دانو ب و  فناوریای درخصوص بررسی رابطه نسبت شکاف     جا که مطالعهاز آن
صورت نگرفته است در این قسمت به برخی از مطالعات که درخصوص اقتصاد دانو بنیان       
و نسووبت شووکاف فناوری و ارتباط آن با متغیرهای دیگر در داخل و خارج از کشووور انجام   

 اند، اشاره شده است.گرفته

سفنجاری کناری و زیبایی )  صنعتی پرورش  وتحلیل کارایی واحدها( به تجزیه1391ا ی 
گذار با اسوووتفاده از مفهوم تابع تولید فرامرزی پرداختند. نتایج تخمین تابع تولید             مرغ تخی

 های منتخب در محدوده   ای حاکی از این بود که میانگین کارایی برای اسوووتان     مرزی منطقه 
  رینتکه پاییناسوووت و باالترین کارایی مربوط به اسوووتان قی اسوووت در حالی  88/0تا  49/0

 .کارایی فنی مربوط به استان تهران است
با      (، کارایی فنی گندم  2007مهرابی بشووورآبادی و همکاران )    کاران اسوووتان کرمان را 

استفاده از تابع تولید ترانسلوگ برآورد کرده و شکاف فناوری منطقه را در پنج ناحیه عمده  
شان داد       سبه ن سبه کردند. نتایج محا ستان، محا تر  بکه در نواحی کی آ تولید گندم در این ا

 شکاف فناوری در مقایسه با تابع پوششی وجود دارد.
شکاف فن    1395جاللی و همکاران ) سبت  های مختلف مزارع آوری اندازه( به بررسی ن

ا  ه زعفران با اسوووتفاده از مفهوم تابع فرامرزی که با روش غیرپارامتریک تحلیل فراگیر داده         
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شد، پرداختند. نتایج   شان داد مزارع بزرگ عملکرد فنی بهتری دارند و  تخمین زده  مطالعه ن
 .دارای نسبت شکاف فناوری باالتری در مقایسه با مزارع کوچک و متوسط هستند

های  کارایی و شوووکاف فناوری مرغداری      وتحلیل تجزیه ( به  1394عبدی و همکاران )  
شان داد میانگین کارایی فنی        سنندج پرداختند. نتایج ن ساس تابع تولید   ب گوشتی شهرستان  را

، 46/0ها به ترتیب درصد بوده و نسبت شکاف فناوری گروه    76تا  44فرامرزی در محدوده 
شکاف فناوری         48/0و 84/0 سبت  ست و واحدهای مرغداری با ظرفیت متوسط از لحاظ ن ا

 تری دارند.وضعیت مطلوب
 و بنیان برایهای اصلی و فرعی اقتصاد دان  ( به محاسبه شاخص  1397عزیزی و مرادی )
پرداختند. نتایج نشووان داد که ایران از لحاظ شوواخص    1996-2014های ایران در طی سووال

های اقتصوووادی و نهادی در  نوآوری در سوووطح تقریبا خوبی قرار دارد، اما از لحاظ مشووووق
 شرایط نامطلوبی قرار دارد.
سمی و همکاران )  شاخص   1397قا شان دادند که در میان  های معطوف ( در مقاله خود ن

سیل         ضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتان صاد دانو بنیان، و به اقت
 فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

( با اسووتفاده از روش تابع فرامرزی به بررسووی نسووبت   2019) 1سوووآریس و اسووپوالدور 
سائوپائولو پرداختند. نتای شکاف فناوری و کارایی فن  ج  ی بین تولیدکنندگان ذرت در ایالت 

شکاف فناوری برای همه گروه     سبت  شان داد میانگین ن یک  های تولیدکنندگان نزدیک بهن
شان      ضوع ن ست. این مو شده بین       بوده ا شاهده  ست که تفاوت در کارایی فنی م دهنده این ا

ادی تولید  تبط با موضوعات مدیریتی و نه تولیدکنندگان با سطوح مختلف پایداری بیشتر مر  
 کاررفته است.نسبت به سطح فناوری به

وری و شوووکاف   های بهره ( با اسوووتفاده از روش تابع فرامرزی به تفاوت      2019) 2اوسوووو
 5کشووور آفریقایی به  19اسووت. بدین منظور،  فناوری در بخو کشوواورزی آفریقا پرداخته

  ان داد تعداد زیادی از این کشووورها، میانگین نسووبتمنطقه جغرافیایی تقسوویی شوود. نتایج نشوو
 شکاف فناوری نزدیک به یک بوده و از نظر فنی کارا هستند.

سی کارایی   2018) 3آلی و همکاران ستفاده از تابع فرامرزی به برر سبت   ( با ا های فنی و ن
  
1- Soares and Spolador 

2- Owusu 

3- Alem  et al. 
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  ( پرداختند. نتایج1992-2014زمانی ) دورههای شووویری نروژ در شوووکاف فناوری دامداری
منطقه درنظر گرفته شووده، کارایی فنی و شووکاف فناوری متفاوت بوده    5نشووان داد در بین 

ناوری بین منطق مختلف از       کارایی ف یانگین  کاف       89/0تا   91/0اسوووت. م بت شووو و نسووو
 در نوسان است. 1تا  96/0تکنولوژی بین 

ستفاده از    2010) 1موریرا و براوو تابع  روش (، کارایی فنی و نسبت شکاف فناوری را با ا
های زمانی متفاوت در بازه  فرامرزی برای کشوووورهای آرژانتین، شووویلی و اروگوئه در دوره

  باتوجه به تابع فرآمرزی نیز به برآورد شوودهمقایسووه کردند. متوسووط کارایی   2003-1996
درصوود بود. نتایج حاکی از این بود که مرزهای تصووادفی   4/73، 8/65، 8/72ترتیب برابر با 
ن  تر بوده و درصد متوسط کارایی فنی ای  آرژانتین و اروگوئه به فرامرزی نزدیککشورهای  

 کشورها باالتر از کشور شیلی است.

از روش تابع فرامرزی به بررسی کارایی تکنیکی و   استفاده ( با 2010) 2ناملئو و همکاران
ای تحقیق  هشکاف فناوری در تولید کاکائو در غرب و مرکز آفریقا پرداختند. براساس یافته

 کارایی فنی تولید کاکائو در حد نازلی قرار دارد.

عه  (، طی 2005) 3چن و دالمن یک بررسوووی بین        ایمطال عه در  با عنوان دانو و توسووو
های مختلف دانو )در چارجوب اقتصووواد  کشووووری در قالب تابع کاب داگالس تاثیر جنبه

صادی    دانو شد اقت شور را طی دوره زمانی   92بنیان( بر ر سی کرده  1960-2000ک اند. برر
سیار        صاد و کیفیت نهادی نقو ب ست که درجه باز بودن اقت نتیجه این مطالعه حاکی از آن ا

  دهند که در قبالکنند. همچنین نتایج نشوووان میمهمی در افزایو رشووود اقتصوووادی ایفا می
لفن  تهای تحصیل، تعداد اختراعات و نیز تعداد خطوط  درصدی در میانگین سال   20افزایو

درصووود رشووود اقتصوووادی افزایو   11/0و  8/3، 15/0به ازای هر هزارنفر به ترتیب به اندازه 
 خواهد یافت.

عه  2004) 4بتیس و همکاران  به  ( در مطال با  ید فرامرزی برای      ای  تابع تول کارگیری یک 
هایی با فناوری متفاوت به مقایسوووه کارایی تکنیکی و نسوووبت             های موجود در گروه بنگاه 

پرداختند.   1990-95های موجود در پنج منطقه اندونزی در بازه زمانی ناوری بنگاهشکاف ف 
  
1- Moreira and Bravo-Ureta 

2- Nkamleu et al. 

3- Chen and Dahlman 

4- Battese et al. 
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شکاف فناوری بین      سبت  شان داد که میانگین ن شرق جاوا و   52/0نتایج مطالعه ن  90/0برای 
 برای جاکارتا است.
ف  ها و مناطق مختل( به بررسی مفهوم تابع فرامرزی در بین گروه2003) 1رائو و همکاران

پرداختند. نتایج نشووان داد   1986-1990ل آفریقا، آسوویا، آمریکا و اروپا در دوره زمانی شووام
و  88/0که طی دوره زمانی مورد نظر و برای تمام مناطق، میانگین نسوووبت شوووکاف فناوری 

  است. 49/0میانگین کارایی فرامرزی
اوری نباتوجه به آنچه ذکر شد، اکثر مطالعات انجام گرفته درخصوص نسبت شکاف ف

ست و مطالعات مربوط به        صنایع خاص بوده ا صنعت و یا  منحصر به مطالعات درون یک 
کشورها، بیشتر به صورت مقطعی و دریک سال خاص بوده و مطالعات بسیار محدودی به   

سی قرار داده         شکاف فناوری را مورد برر سبت  سری زمانی، ن اند. همچنین عمده صورت 
قتصوواد دانو بنیان نیز روی موضوووع رشوود اقتصووادی و مطالعات صووورت گرفته در زمینه ا

شکاف فناوری در      وری بودهبهره سبت  صاد دانو بنیان و ن اند. بنابراین، در زمینه نقو اقت
شی      سند چ شورهای حوزه  ست. دراین      انداز تاکنون مطالعهک شده ا شکل انجام ن ای بدین 

ستفاده از نرم  س     2افزارگمزپژوهو با ا سبه و بررسی ن شکاف تکنولوژی موجود  به محا بت 
سند چشی     ( پرداخته 1995-2015ساله )  21انداز طی دوره زمانی در بین کشورهای حوزه 

 شده است.
 

 شناسي پژوهشروش -4 
سی بررسی نقو مولفه    با توجه به این سا صاد دانو بن که در این پژوهو، هدف ا یان  های اقت

شکاف     سبت  سند چشی   درکشورهای متعلق به قلمروجغر  فناوریدر ن مهوری  انداز جافیایی 
 شرح زیر هستند:اسالمی ایران است؛ بنابراین مراحل کلی انجام پژوهو به 
ناسی   ش های چهارگانه براساس روش مرحله اول: محاسبه شاخص اقتصاد دانو بنیان و مولفه   

شناسی بانک جهانی، امتیاز هریک از کشورهای      . در این بخو براساس روش بانک جهانی
اند. اطالعات این بخو برمبنای اطالعات  العه محاسووبه و مورد سوونجو قرارگرفته مورد مط

صندوق بین   مربوط به مراکز و نهادهای بین شامل  ،  3ادالمللی پول، بانک جهانی، آنکتالمللی 
  
1- Rao et al. 

2- GAMS Software 

3- Unktad 
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سازمان تجارت جهانی WGI) 1های حکمرانی جهانیشاخص  و همچنین بانک مرکزی  2(، 
 .  3مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است 1995-2015 و مرکزآمار ایران در بازه زمانی

انداز با اسووتفاده از روش  بندی کشووورهای حوزه سووندچشووی  بندی وگروهطبقهمرحله دوم: 
شه  ساس           – Kای و تحلیل خو سه گروه برا شورها به  شان داد ک سمت ن میانگین. نتایج این ق

 . 4شوندشاخص ترکیبی اقتصاد دانو بنیان تقسیی می
سووووم: تبیین مدل و الگوی مورد اسوووتفاده به تفکیک هریک از گروه کشوووورها با           مرحله 

سپس برآورد تابع تولید      ستفاده از انواع مختلف توابع تولید و انتخاب فرم برتر تابع تولید و  ا
 فرامرزی تصادفی.

شکاف فناوری دانو بین گروه کشورها باتوجه به طبقه      سبت  سبه ن ندی  بمرحله چهارم: محا
ها،  دهوتحلیل داافزارهای مورداسووتفاده نیز جهت تجزیهگرفته در قسوومت قبل. نرمصووورت 

FRONTIER، SPSS و GAMS .است 
 ند.گیردر ادامه هریک از موارد کلی فوق با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار می 
 

 1404انداز محاسبه شاخص اقتصاد دانش بنیان براي كشورهاي سند چشم -4-1
که هفت مدل جهت سنجو سطح دانو بنیانی اقتصاد کشورها وجود دارد      پیشتر گفته شد   

یابی  شناسی ارزش نام روش( به1998که در این مطالعه از چارچوبی که توسط بانک جهانی) 
ترین و پرکاربردترین  ارائه شوووده، اسوووتفاده شوووده اسوووت. در این چارچوب که مهی 5دانو

س    شاخص ارزش  صاد دانو بنیان ا ضعیت اقت ستفاده قر یابی و ار  ت در ابتدا پنج مولفه مورد ا
را به چهار    فوق ( بانک جهانی باتجدیدنظر چارچوب        2008های اخیر ) گرفت، اما در سوووال  

 مولفه تقلیل داده است. چهار مولفه مورد استفاده این متدولوژی عبارت هستند از:
شوووود که  هایی را شوووامل می؛ در واقع محرک6مولفه رژیی نهادی و محرک اقتصوووادی -1

ستای شکوفایی کارآفرینی است. این مولفه          ستفاده کارآمد از دانو موجود در را متضمن ا

  
1- World Government Indicators 

2- World Trade Organization 

 ( رجوع شود.1397به مقاله رودری و همکاران ) -3

 ( رجوع شود.1397ن )به مقاله رودری و همکارا -4

5- Knowledge Assessement Methodology 

6- Economic and Institutional Regime 
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ای، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون )از      ای و غیرتعرفه خود شوووامل متغیرهای موانع تعرفه   
 های حکمرانی مطلوب( است.جمله شاخص

ه سمت اقتصادهای مبتنی بر   ؛ با توجه به حرکت کشورها ب 1مولفه آموزش و منابع انسانی  -2
فرآیند  کهدانو، سرمایه انسانی نقو مهمی در مسائل مربوط رشد پیدا کرده است به طوری

مکاران،  شبانی و هآید )دهقانشمار میتشکیل سرمایه انسانی، محور اصلی رشد اقتصادی به    
ساالن )باالی      1395 سوادی بزرگ شامل متغیرهای نرخ با نام  ل(، ثبتسا  15(. این مولفه خود 

 نام در سطح سوم آموزش است.در سطح دوم آموزش و ثبت
؛ با تحول کشورها به سمت اقتصاد دانو بنیان باعث شده نوآوری 2مولفه نظام نوآوری -3

گاه              ید که در د یل شوووود  بد ماعی ت به نیروی محرک برای تحوالت اقتصووووادی و اجت
های جدید اقتصووادی تکامل اهشووود و در دیدگپردازان همچون شووومپیتر مطرح مینظریه
یابد. این مولفه خود شامل متغیرهای سرانه محققان به ازای یک میلیون نفر، سرانه ثبت    می

به ازای یک میلیون         به ازای یک میلیون نفر و مقاالت و مجالت علمی و فنی  اختراعات 
 نفر است.

مربوط به زیرساخت   ؛ سیستی مدرن و قابل دسترس     3مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات -4
تواند منجر به تسووهیل ارتباطات موثر، انتشووار و پردازش اطالعات   اطالعاتی و ارتباطاتی می
 1000(. این مولفه خود شووامل متغیرهای تلفن )سوورانه تلفن در   2012شووود )بانک جهانی،  

ت از  نترنکنندگان اینفر( و اینترنت )سوورانه اسووتفاده 1000نفر(، کامپیوتر )سوورانه کامپیوتر از 
 نفر است. 10000

 

 اندازبندي كشورهاي سند چشمطبقه و گروه -4-2
برای دسوتیابی به نسوبت شوکاف فناوری، ابتدا باید کشوورهای منطقه براسواس سوطح دانو        

  های علمی بندی باید براسووواس روش    بندی شووووند، این گروه   ها، گروه بنیانی اقتصووواد آن  
سطح معنادار   گونهبه صورت پذیرد که  شکاف فناوری به نمایو   ای  ی از تمایز را به لحاظ 

شده که      -Kهای تحلیل تمایزی و تحلیل گذارد؛ برای این منظور از روش ستفاده  میانگین ا

  
1- Education and Skills 

2- Innovation System 

3- Information and Communication Infrastructure 
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ساس نتایج هر دو روش، نتایج یکسان وگروه   شرح جدول     برا سه گروه به  بندی کشورها به 
 . 1بندی شدند( طبقه1)

  هایقتصوواد دانو بنیان و هر یک از مولفه( به مقایسووه وضووعیت شوواخص ا1در جدول )
 چهارگانه به تفکیک هر گروه طی دوره مورد مطالعه، پرداخته شده است.  

 
ها در هر گروه در طي مقايسه وضعیت شاخص اقتصاد دانش بنیان و هريک از مولفه -1جدول 

 دوره

گروه 
 کشورها

میانگین مولفه 
رژیی نهادی و 
 اقتصادی

میانگین مولفه 
ت فناوری زیرساخ

اطالعات و 
 ارتباطات

میانگین مولفه 
 نوآوری

میانگین مولفه 
آموزش و منابع 

 انسانی

میانگین 
شاخص 
 ترکیبی

 15/6 43/5 54/4 47/7 60/6 1گروه

 44/5 69/5 77/6 04/5 33/5 2گروه

 04/3 02/4 09/3 50/2 61/3 3گروه

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
شده که در      سبه  ساس اطالعات محا ست، امتیاز هرگروه     1جدول )برا شده ا شان داده  ( ن
های چهارگانه اقتصاد دانو بنیان و همچنین شاخص  از کشورهای منطقه در هریک از مولفه

ترکیبی اقتصوواد دانو بنیان نشووان داده شووده اسووت. براسوواس این اطالعات، گروه اول از      
با امتیاز       با ا   10از  15/6کشوووورهای منطقه  باالترین وگروه سووووم  امتیاز    10از  04/3متیاز  ، 

ترین سطح دانو بنیانی را دارا هستند. باالترین شکاف و تفاوت بین امتیاز کسب شده        پایین
دهنده آن اسوووت که در دو ها، نشوووانها و در بین هر یک از گروهمربوط به هریک از مولفه
های   وقهای فناوری اطالعات و ارتباطات و رژیی نهادی و مشووو       مولفه میانگین زیرسووواخت   

 ها است.اقتصادی، فاصله گروه سوم با گروه اول بیشتر از سایر مولفه
 

 هاتبیین مدل و توابع تولید و برآورد آن -4-3
شورهای منطقه همان       به شکاف فناوری دانو در ک سبت  سبه ن ی  طور که در مبانمنظور محا

  
 ( رجوع شود.1397به مقاله رودری و همکاران ) - 1
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های رشد   مبانی مدل یابی به تابع تولید موردنظر در این پژوهو ازنظری بیان شد برای دست  
زا اسووتفاده شووده اسووت که در آن عالوه بر عواملی مثل نیروی کار و سوورمایه در تبیین  درون

 ده است.بنیان تاکید و پرداخته شهای اقتصاد دانوجزء باقیمانده رشد به بررسی نقو مولفه
ر که با عنوان دانو و توسوووعه د    2004در این پژوهو از مطالعه چن و دالمن در سوووال   

  های چهارگانه اقتصوواد دانو بنیاناند، اسووتفاده شووده اسووت. مولفهبانک جهانی منتشوور کرده
شد درون  شرح رابطه )   برمبنای مدل ر شکل کلی تابع تولید به  ستفاده قرار   15زا و با  ( مورد ا

 گرفته است:
 
(15) ∆Y

Y
= αK

∆K

K
+ αL

∆L

L
+ βGG + βEE + βRR + βII 

 

L∆که در آن: 

L
K∆: نرخ رشد نیروی کار،   

K
Y∆: نرخ رشد موجودی سرمایه،   

Y
: نرخ رشد تولید    

مولفه   Iمولفه نظام نوآوری و  Rمولفه،  Gمولفه آموزش و منابع انسانی،  Eناخالص داخلی، 
 فناوری اطالعات و ارتباطات  است.

( 16ابطه )باتوجه به موارد فوق، در پژوهو حاضوور شووکل کلی مدل رشوود به صووورت ر
 است.
 
(16) Y = A(E. I. R. G). KαLβ 
 

ساس مولفه   به Aکه در آن  شد برا ست.  عنوان انباره دانو و جزء باقیمانده ر   Yهای دانو ا
سندچشی     سندچشی     Lانداز، تولید ناخالص ملی کشورهای    Kانداز، نیروی کار کشورهای 
های  عنوان مولفهکه به Iو E ،G ،Rهای انداز و مولفهموجودی سرمایه کشورهای سندچشی    

 اند.اقتصاد دانو بنیان هستند که پیشتر نیز معرفی شده
 ن، های اقتصووواد دانو بنیاپس از تبیین شوووکل کلی مدل رشووود و ارتباط آن با مولفه

 الزم اسوووت شوووکل تبعی تابع تولید مشوووخص شوووود. بر این اسووواس، پنج نوع تابع تولید 

( براسووواس متغیرهای موردنظر،  21( و )20(، )19(، )18(، )17مختلف به شووورح رابطه )  
 قابل تعریف هستند. 
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 ناپذیر(داگالس )تابع انعطاف -تابع تولید کاب (17)

𝐋n Yit
k = Lnαk + ∑ ∑ βikLnxit +

n

i=1

T

t=1

uit
k  

 
 پذیر(تابع تولید ترانسلوگ)تابع انعطاف (18)

𝐋n Yit
k = Lnαk + ∑ ∑ βikLnxit

n

i=1

T

t=1

+ ∑ ∑ ∑ γijk

n

j=1

n

i=1

T

t=1
LnxitLnxjt

+ 1/2 ∑ ∑ γiikLnxik
2

n

i=1

T

t=1
+ uit

k  

 
 پذیر(تابع تولید درجه دوم تعمیی یافته)تابع انعطاف (19)

Yit
k = αk + ∑ ∑ βikxit + 1/2

n

i=1

T

t=1

∑ ∑ δikLnxit

n

i=1

T

t=1

+ ∑ ∑ ∑ γijk

n

j=1

n

i=1

T

t=1
LnxitLnxjt

+ 1/2 ∑ ∑ γiikLnxik
2 + uit

k
n

i=1

T

t=1
 

 
 پذیر(تابع تولید لئونتیف تعمیی یافته)تابع انعطاف (20)

𝐋n Yit
k = Lnαk + ∑ ∑ αikLnxit + ∑ ∑ βikxit +

n

i=1

T

t=1

n

i=1

T

t=1

uit
k  

 
 پذیر(ابع انعطافتابع تولید ترانسندنتال)ت (21)

Yit
k = αk + ∑ ∑ βikxit + ∑ ∑ δikLnxit +

n

i=1

T

t=1

n

i=1

T

t=1

uit
k  

 
سرمایه، نیروی کارو مولفه    xدر این پنج رابطه متغیر  صاد دانو   شامل متغیرهای  های اقت
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 اند. های بعدی نیز توضیح داده شدهبنیان است که پیشتر اشاره شد و در قسمت
ها، شکل تبعی مناسب از بین توابع بیان شده، انتخاب      دیهی است پس از آزمون فرضیه  ب

 شود.شده که نتایج آن در قسمت برآورد مدل ارائه می
گانه  پس از برآورد ضوورایب تابع تولید با اسووتفاده از کشووو عوامل تولید و نواحی سووه  

ته  اقتصوواد دانو بنیان پرداخ هایتولید در اقتصوواد به مقایسووه گروه کشووورها از منظر مولفه 
( با اسووتفاده از کشووو عوامل تولید در تابع 2008مهرابی بشوورآبادی و همکاران ) .شووودمی

 ترانسلوگ به بررسی نسبت شکاف تکنولوژی پرداختند.
 ( است. 22های تولید در تابع تولید ترنسلوگ به صورت رابطه )کشو

 
(22) 

Exi =
δY

δxi
×

xi

Y
= βi + ∑(lnxi

n

j=2

) 

 

 محاسبه نسبت شکاف فناوري دانش بین سه گروه كشورهاي منطقه -4-4
صادفی      شکاف فناوری دانو از چارچوب تابع فرامرزی ت سبت  سبه ن که توسط    1جهت محا

ست که در           2004( و بتیس و همکاران )2002بتیس و رائو ) شده ا ستفاده  شده، ا شنهاد  ( پی
 قسمت مبانی نظری بیان شد. 

های قبل مورد بررسووی قرار گرفت، محاسووبه نسووبت شووکاف  ر مبنای آنچه در قسوومتب
 شود:  طور خالصه در سه مرحله به شرح ذیل انجام میفناوری دانو به

ستفاده از نرم    صادفی ادغامی که با ا و  Frontierافزار مرحله اول: برآورد تابع تولید مرزی ت
 شود.گروه برآورد می Kبدون در نظر گرفتن 

های گروهی کشووورها که  مرحله دوم: برآورد تابع تولید مرزی تصووادفی گروهی برای داده
شووود، که  گروه برآورد می Kشووبیه به مرحله اول اسووت با این تفاوت که با در نظر گرفتن  

 بندی کشورها نیز بیان شد. نحوه انتخاب توابع تولید و گروه
صادف     ضرایب تابع فرامرزی ت سوم: برآورد  شکاف فناوری دانو    مرحله  سبت  سبه ن   ی و محا

ستفاده از نرم  ضرایب به      GAMSافزار که با ا ستفاده از  ست آمده از   صورت گرفته و با ا د
 شود.مرحله دوم اقدام به برآورد ضرایب تابع فرامرزی تصادفی می

  
1- Stochastic Metafrontier Frontier Function 
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در مطالعات مقطعی صوووورت گرفته برای محاسوووبه نسوووبت شوووکاف فناوری معموال از  
اسووتفاده شووده اسووت، اما در این مطالعه باتوجه به سووری زمانی بودن    SHAZAMافزار نرم
 دست آوردن تابع تولید فرامرزی استفاده شده است.برای به GAMSافزار ها از نرمداده
 

 برآورد مدل و تحلیل نتايج -5
ها، تخمین توابع تولید مرزی وفرامرزی و سووپس  در این قسوومت به بررسووی آزمون فرضوویه  

 .ف فناوری دانو پرداخته شده استمحاسبه شکا
 

 آزمون فرضیه براي انتخاب شکل مناسب تبعي تواب تولید مرزي گروهي  1-5
در این مرحله هدف، آزمون فرضووویه برای انتخاب شوووکل مناسوووب تبعی تابع تولید مرزی           

نوع تابع تولید که در مبانی نظری بیان شووود، اسوووت، نتایج آن براسووواس           5گروهی از بین 
 ( آورده شده است.2محاسبه و در جدول ) Frontierرافزانرم

تر، برآورد توابع تولید متغیرهای مورد اسووتفاده جهت حصووول به نتایج مناسووب و دقیق
های مختلف )انحراف از میانگین متغیرها، نرخ رشووود متغیرها، سووورانه       در توابع در حالت  

موجودی  ه متغیر وابسووته ومتغیرها( مورد بررسووی قرار گرفت که نتایج بهتر از طریق سووران
سرمایه حاصل شد و تمام برآوردها نیز بر همین مبنا و برای هر سه گروه کشورها صورت       

( 2به شرح جدول )  Frontierافزار ها براساس نرم گرفته که نتایج بررسی و آزمون فرضیه  
 ارائه شده است.

ده عرفی شدند، انجام ش  نوع تابع تولید که پیشتر م  5( برای هر 2های جدول )تمام آزمون
ضرورت فقط نتایج آزمون      ضا و عدم  ست، اما با توجه به محدودیت ف   -ها برای تابع کابا

سلوگ به عنوان تابع تولید انعطاف عنوان تابع تولید انعطافداگالس به پذیر ناپذیر و تابع تران
 اند.و برتر )که در ادامه توضیح داده شده است( ذکر شده
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 هاي تابع تولید مرزي تصادفيها براي مدلفرضیهآزمون -2جدول 

 انتخاب مدل
آماره حداکثر 
 راستنمایی

 گروه فرض صفر

ف
ردی

 

 گروه اول فرم کاب داگالس در مقابل فرم ترانسلوگ 576/77 ترانسلوگ

 گروه دوم فرم کاب داگالس در مقابل فرم ترانسلوگ 706/493 ترانسلوگ 1

 گروه سوم س در مقابل فرم ترانسلوگفرم کاب داگال 692/54 ترانسلوگ

γفرم کاب داگالس 057/694 مرزی تصادفی =  گروه اول 0

γفرم کاب داگالس 60/34 مرزی تصادفی 2 =  گروه دوم 0

γفرم کاب داگالس 769/461 مرزی تصادفی =  گروه سوم 0

γفرم ترانسلوگ  015/644 مرزی تصادفی =  گروه اول 0

γرانسلوگ فرم ت 760/246 مرزی تصادفی 3 =  گروه دوم 0

γفرم ترانسلوگ  162/250 مرزی تصادفی =  گروه سوم 0

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 

γبا محاسبه آماره حداکثر راستنمایی و مقایسه آن با مقدار بحرانی جدول، فرضیه      = 0 
ا، فرضوویه  هتوان چنین نتیجه گرفت که در تمام مدلمورد بررسووی قرار گرفت. بنابراین، می

شوووود و روش حداکثر  درصووود( رد می 10و  5)یعنی نبود آثار نارکارایی در سوووطح صوووفر 
همچنین بر مبنای تحلیل آماره     راسوووتنمایی به روش حداقل مربعات معمولی ترجیح دارد.       

شی        سند چ شورهای حوزه  ستنمایی، فرم تابعی منتخب برای ک سه   انداز برای هحداکثر را ر 
نوان فرم نهایی تابع تولید مرزی )با توجه به تعداد        گروه از کشوووورها تابع ترانسووولوگ به ع    

ستنمایی(، انتخاب می    سان بودن       ضرایب معنادار و آماره حداکثر در ضرورت یک شود که 
کند. پس از   ها را برای برآورد تابع فرامرزی نیز تامین می   فرم تبعی تابع تولید در تمام گروه   

برای هر سوووه گروه از کشوووورها، مورد   این آزمون باید فرض یکسوووان بودن مرزهای تولید
 ( نتایج آن ذکر شده است.3بررسی قرار گیرد که در جدول )
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 نتیجه آزمون حداكثر راستنمايي براي فرض يکسان بودن مرزهاي تولید -3جدول 

 انتخاب مدل
نتیجه 
 آزمون

درجه 
χ0.10آزادی

2 
 فرضیه صفر χ2محاسباتی

 مرزی تصادفی
 

عدم 
 پذیرش

(18)26  008/272  
LR  مدل ترکیبی در مقابل جمعLR  مدل

 سه گروه

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
نادار بودن        به مع جه  ، فرض یکسووووان بودن توابع مرزی گروهی رد شووووده و LRباتو

دهنده این است که کشورهای مختلف براساس چهار مولفه اقتصاد دانو بنیان از لحاظ  نشان
  توانند ترکیب و باهی تخمین   های مورد بررسوووی نمی دادههای تولید متفاوت بوده و    فناوری 

 زده شوند.  
 

تخمین توابع تولید مرزي تصادفي هريک از سه گروه كشورهاي منطقه     -2-5
 انداز و توابع فرامرزي تصادفيچشم

سه گروه        سلوگ برای تخمین توابع تولید مرزی هر  شکل تابعی تران باتوجه به انتخاب 
ین آزمون فرض یکسان نبودن توابع مرزی گروهی، تابع تولید  کشورهای منطقه و همچن 

اند. نتایج حاصووول از برآورد تابع تولید مرزی       کشوووورهای مورد مطالعه برآورد شوووده    
( آورده 4های ادغامی محاسووبه و در جدول )تصووادفی و فرامرزی تصووادفی و تابع داده 

 است. شده
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 ید مرزي براي فرم ترانسلوگ )منتخب(نتايج حاصل از تخمین تابع تول -4جدول 
تابع 

فرامرزی 
 تصادفی

 تابع ادغامی
 تابع تولید مرزی گروهی

 متغیر
 اول دوم سوم

0/543 0/342* 0/480* 205/0  عرض از مبدا 485/0** 
068/0  170/0-  460/0-  172/0  233/0-  سرمایه سرانه 
073/0  0/051* 020/0-  119/0  025/0 اقتصادیمولفه رژیی نهادی و    

0/067 -0/009 0/039* 0/249* 089/0  مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات 
-0/092 0/036* -0/056** 131/0-  116/0  مولفه نوآوری و اختراعات *
-0/098 0/007 -0/045** 005/0-  مولفه آموزش منابع انسانی *0/162- 
425/0-  086/0-  006/0  142/0 ادی و اقتصادیسرمایه سرانه * رژیی نه *0/406-   

558/0  093/0  135/0-  190/0  0/386* 
سرمایه سرانه * فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
338/0-  002/0-  578/0- * 285/0-  سرمایه سرانه * نوآوری و اختراعات *0/183- 

-0/054 0/074 0/397* 013/0  061/0  سرمایه سرانه * آموزش منابع انسانی 

-0/285 0/005 -0/020** -0/124* -0/271* 
رژیی نهادی و اقتصادی* فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

141/0-  0007/0  004/0  037/0-  -0/056** 
رژیی نهادی و اقتصادی* نوآوری و 

 اختراعات

131/0  -0/032* 041/0-  123/1  050/0  
نوآوری و اختراعات* فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

017/0-  001/0-  012/0  065/0  108/0  
آموزش منابع  ختراعات*نوآوری و ا

 انسانی
507/0  446/0  421/0  553/0-  توان دوم سرمایه سرانه *1/191 

0/159 0/006 0/026* 001/0  توان دوم رژیی نهادی و اقتصادی *0/123 
063/0  006/0  004/0-  توان دوم فناوری اطالعات و ارتباطات *0/066 **0/091- 

0/176 -0/014* -0/020* 100/0 وان دوم نوآوری و اختراعاتت **0/017-   

013/0-  0003/0  012/0-  018/0  005/0-  توان دوم آموزش منابع انسانی 

 درصد 10و  5* و ** به ترتيب سطوح معناداري 
 هاي پژوهشماخذ: يافته

  
 محاسبه نسبت شکاف فناوري دانش در كشورهاي منطقه -3-5

به محاسوووبه      نسوووبت شوووکاف فناوری دانو       پس از برآورد توابع تولید مرزی و فرامرزی 
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(KTGRگروه )افزار های مختلف، با اسووتفاده از نرمGAMS    پرداخته شووده اسووت. نتایج
برآورد کارایی فنی و نسبت شکاف فناوری دانو برای هر سه گروه ازکشورها به تفکیک       

سال  سبه شده است، اما در این پژوهو به      1995-2015های مورد بررسی )) در تمامی  ( محا
(، گزارش  5محدودیت فضووا فقط محاسووبات مربوط به میانگین کل دوره در جدول )  دلیل 

شده است. ضمن اینکه تحلیل ساالنه کارایی فنی و نسبت شکاف فناوری دانو در بررسی          
 ساالنه از روند مشخص و با ثباتی برخوردار نبوده و تاثیری بر روند انجام پژوهو نیز ندارد.
 

-2015ارايي فني و نسبت شکاف فناوري دانش میانگین دوره )نتايج برآوردهاي ك -5جدول 
1990) 

 گروه کارایی و شکاف فناوری میانگین حداقل حداکثر انحراف معیار

06/0  91/0  70/0  81/0  TE مرزی گروهی 

 
 اول

06/0  99/0  77/0  89/0  TE ادغامی 
07/0  91/0  60/0  77/0  TE فرامرزی 

05/0  1 75/0  95/0  
ری دانو نسبت شکاف فناو

(KTGR) 

06/0  99/0  77/0  91/0  TE گروهی 

 
 دوم

05/0  97/0  79/0  90/0  TE ادغامی 

08/0  99/0  60/0  86/0  TE فرامرزی 

06/0  1 70/0  94/0  
نسبت شکاف فناوری دانو 

(KTGR) 

04/0  96/0  80/0  91/0  TE گروهی 

 
 سوم

05/0  99/0  79/0  89/0  TE ادغامی 
08/0  82/0  38/0  61/0  TE رامرزیف 

09/0  87/0  41/0  67/0  
نسبت شکاف فناوری دانو 

(KTGR) 
 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
ست، کارایی فنی گروهی )     5در جدول)همانطور که  شده ا شان داده  گروهی( و  TE( ن

( KTGRفرامرزی( و نسبت شکاف فناوری دانو ) TEکارایی فنی براساس تابع فرامرزی )
 و نتایج حاصله در هر گروه عبارت هستند از:مورد محاسبه قرار گرفته است 
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ستان          - ستان، عرب سرائیل، امارات، قطر، عمان، کویت، ارمن شامل کشورهای ا گروه اول که 
است که حداقل   81/0( برابر با TEسعودی، بحرین و قبرس است، میانگین فنی گروهی )  

ست و به این ترتیب در این گروه از کشو   91/0و حداکثر آن  7/0آن   طور متوسط رها بها
درصد محصولی را تولید کنند که  81کارگیری میزان مشخصی از عوامل تولید حدودبا به
توانسووتند تولید کنند. همچنین میانگین کارایی فنی محاسووبه شووده در این   طور بالقوه میبه

سبت به تابع فرامرزی )  ساس،     77/0فرامرزی( برابر با  TEگروه، ن ست که بر این ا صد ا در
اسوووت. به تعبیر دیگر،  95/0انگین نسوووبت شوووکاف فناوری دانو در این گروه برابر با می

ری گیکنند که با بهرهدرصد محصولی را تولید می95طور میانگین کشورهای این گروه به 
 توانستند تولید کنند.از فناوری برتر )فرامرزی( می

سووتان، گرجسووتان و ترکیه  گروه دوم که شووامل کشووورهای مصوور، آذربایجان، ایران، قزاق -
اسووت، بدین ترتیب در این گروه  91/0مرزی( برابر با  TEاسووت، میانگین کارایی گروهی )

شورها به  سط با به از ک صی از عوامل تولید حدود   طور متو شخ صد   91کارگیری میزان م در
ستند تولید کنند. حداقل کارایی فنی طور بالقوه میمحصولی را تولید کنند که به  رابر با ب توان

صد و حداکثر آن، نیز برابر با   77/0 شکاف فناوری          99/0در سبت  ست. میانگین ن صد ا در
 94/0درصوود، برابر با  86/0دانو در این گروه نیز با توجه به کارایی فنی فرامرزی به میزان 

 گر شکاف فناوری دانو باالتر در این گروه نسبت به گروه اول است.درصد است که بیان
سو  - ستان و            گروه  سوریه، لبنان، یمن، قرقیز ستان،  ستان، ازبک شورهای پاک شامل ک م که 

با   عراق اسوووت، میانگین کارایی فنی گروهی آن     8/0درصووود و حداقل آن     91/0ها برابر 
نسبت شکاف فناوری دانو در این گروه درصد است.  96/0درصدو حداکثر آن نیز برابر با 

درصوود اسووت که فاصووله  67/0درصوود، برابر با 96/0ان باتوجه به کارایی فنی فرامرزی به میز
شورهای دوگروه دیگر منطقه دارد.      سطح تکنولوژی ک سب چشمگیری با  ت  در واقع هرچه ن

 هد.دترباشد، فاصله بیشتر کشورها را تا فناوری برتر نشان میشکاف فناوری کوچک
سبت   منظور بررسی نقو هریک از مولفه به صاد دانو بنیان در ن فناوری   شکاف های اقت

های اقتصوواد دانو بنیان در کنار  های سووه گانه کشووورها، از کشووو مولفه دانو، بین گروه
 سایر عوامل تولید)سرمایه و نیروکار( استفاده شده است.  

شو مولفه   6در جدول ) سه ک سه    ( به مقای صاد دانو بنیان به تفکیک هریک از  های اقت
 پرداخته شده است. گروه کشورها
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 هاي اقتصاد دانش بنیان در سه گروه كشورهاايسه كشش مولفهمق -6جدول 
 گروه سوم  گروه دوم  گروه اول  هاکشو مولفه

 025/1 -121/0 -312/0 های اقتصادیکشو رژیی نهادی و مشوق
 -282/0 378/0 194/0 کشو نوآوری

 -079/0 086/0 345/0 آوری اطالعات وارتباطاتکشو فن

 -087/0 23/0 105/0 سانیکشو آموزش و سرمایه ان
 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
(، کشووورهای گروه اول و دوم از منظر کشووو فناوری ارتباطات و  6باتوجه به جدول )

کشو نوآوری و کشو آموزش و توسعه منابع انسانی به صورت اقتصادی عمل       اطالعات، 
از یک اسوووت.  تر ها کوچک  کنند، چون در ناحیه دوم تولید بوده و مقدار کشوووو آن      می

بیشووترین کشووو در گروه اول، مربوط به مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و به این   
معنی است که با افزایو یک درصدی این مولفه، نسبت تولید به نیروی کار در کشورهای       

درصوود افزایو خواهد یافت. همچنین بیشووترین کشووو در گروه  345/0این گروه به اندازه 
ه مولفه نوآوری بوده و به این معنی اسوووت که با افزایو یک درصووودی این       ب دوم، مربوط 

درصوود افزایو   378/0مولفه، نسووبت تولید به نیروی کار در کشووورهای این گروه به اندازه 
های فناوری ارتباطات و اطالعات،      خواهد یافت. کشوووورهای گروه سووووم از منظرکشوووو     

ت غیراقتصووادی و از منظر کشووو رژیی  نوآوری و آموزش و توسووعه منابع انسووانی به صووور
ن  توان چنیکنند. بنابراین، می  های اقتصوووادی در ناحیه اول تولید، عمل می     نهادی و مشووووق 
که کشووورهای گروه سوووم دارای باالترین میزان نسووبت شووکاف     جایینتیجه گرفت از آن

با تقویت   دتواننفناوری دانو در بین سایر کشورهای منطقه هستند، کشورهای این گروه می
لحاظ قرارگیری در ناحیه اول تولید به کاهو  های اقتصووادی به مولفه رژیی نهادی و مشوووق

 خود اقدام کنند.   فناوریشکاف 
سوم با دیگر        به شورهای گروه  شکاف باالی فناوری دانو در ک صه باتوجه به  طورخال
ه در  ن اظهار داشت ک تواهای اقتصاد دانو بنیان، می ها و همچنین تحلیل کشو مولفه گروه

سوم، مهی    شورهای گروه  شوق ک شکاف      ترین مولفه، رژیی نهادی و م صادی و در  های اقت
های نوآوری و سپس مولفه آموزش و سرمایه فناوری دانو کشورهای گروه دوم، نیز مولفه

 انسانی نقو دارند.
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شوق همچنین کشورها گروه اول به  صادی، م جز مولفه رژیی نهادی و م ه  هایی کولفههای اقت
العات و های فناوری اطنقو مثبت در دسترسی به سطح شکاف فناوری باالتر دارند؛ مولفه    
 ارتباطات، نوآوری و در آخر مولفه آموزش و سرمایه انسانی هستند.

 

 گیري بندي و نتیجهجمع -6
شکاف فناوری             سبت  صاد دانو بنیان در ن سی نقو اقت سی برر سا در این پژوهو، هدف ا

شور  شی   ک سند چ سالمی ایران بود. بر  های واقع در قلمرو جغرافیایی منطقه  انداز جمهوری ا
انه  های چهارگاین اسوواس، کشووورهای منطقه بر مبنای شوواخص دانو بنیانی اقتصوواد و مولفه

های اقتصووادی، مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات، مولفه  آن )مولفه رژیی نهادی و مشوووق
سرمایه انسانی(، به سه گروه تقسیی شدند. نتایج نشان داد نسبت           نوآوری و مولفه آموزش و

درصد و در گروه سوم  94درصد، گروه دوم  95شکاف فناوری دانو در گروه اول برابر با 
 درصد است.  67برابر با 

ای ههای چهارگانه بیان شده در بروز شکاف فناوری گروهبررسی نقو هریک از مولفه 
ه های اشاره شده، نشان داد که در گرومبنای کشو محاسباتی مولفهمختلف از کشورها و بر

سووم از کشوورهای منطقه که دارای باالترین نسوبت شوکاف فناوری دانو به طور متوسووط      
 های اقتصادی تعلق دارد.هستند به مولفه رژیی نهادی و مشوق

فه آمو       فه نوآوری و پس از آن مول قه نیز مول های منط زش و در گروه دوم از کشوووور
 سرمایه انسانی باالترین نقو را دارا هستند.
که   های مربوط به آنهای اقتصووادی و زیرشوواخصبررسووی مولفه رژیی نهادی و مشوووق

اسوووطه  وای، کیفیت مقررات و حاکمیت قانوان هسوووتند بهای و غیرتعرفهشوووامل موانع تعرفه
رای اهمیت باالیی ب  درنظرگرفتن عناصووور مهی اقتصوووادی، اجتماعی، فرهنگی و مقرراتی از   

سهیل و فراهی  ست و امروزه          ت صادانو بنیان برخوردار ا سب برای تحقق اقت ستر منا سازی ب
ر  گیری و تحقق اقتصاد پویا و کارآمد در پارادایی اخی نیاز برای شکل ترین پیوعنوان مهیبه

به مفهوم          ند. همچنین نظر  تاکید هسوووت عه، مورد  برای « حکمرانی مطلوب»رشووود و توسووو
گذاری بخو  وکار و انجام فعالیت و رشوود سوورمایه گیری فضووای مناسووب کسووب  کلشوو

 های آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.خصوصی، توجه به این مولفه و شاخص
ه  توان دریافت کهای بیان شوووده، میباتوجه به ضووورایب محاسوووباتی کشوووو هریک از مولفه
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شترین مرکز توجه کشورهای با شکاف فناوری باال      درصدی موجود با    23و کاهو از شکاف  بی
 مربوطه باشد. هایریزی برمبنای شاخصسطح فناوری برتر باید به سمت و سوی این مولفه و برنامه

شان می        شاخص ترکیبی اقتصاد دانو بنیان در ایران ن طور  ان بهدهد ایربررسی وضعیت 
به خود اختصووواص داده   ام را8در بین کشوووورهای منطقه رتبه  10از  72/6متوسوووط با امتیاز 

ست که به لحاظ هدف  شی   ا سند چ ست گذاری در   یابی رتبه اول علمی وانداز و تاکید بر د
اسووت   (. این در حالی1397فناوری در سووطح منطقه فاصووله زیاد دارد )رودری و همکاران، 

 ههای چهارگانه مورد بررسی در شاخص دانو بنیانی اقتصاد، ایران در گروکه در بین مولفه
های اقتصووادی جایگاه  دوم کشووورهای منطقه قرار دارد، اما در مولفه رژیی نهادی و مشوووق 

و رتبه   10از  34/3که امتیاز ایران از شوواخص حاکمیت قانون برابر با طوریمناسووبی ندارد به
یاز     24ام در بین 6 به   10از  07/1کشوووور منطقه و کیفیت مقررات، امت  24ام در بین 22و رت

ست )رودری و همکاران،  کشور را دا  ستای   رو، می(. از این1397را ا توان دریافت که در را
نوان  عگذاری مناسووب برای تحقق حکمرانی مطلوب بهگیری کالن و اعمال سوویاسووتجهت
وکار در اقتصوواد ایران و حرکت به  گیری فضووای مناسووب کسووب ترین عامل در شووکلمهی

ور  طهای اقتصووادی و بهیی نهادی و مشوووقسوومت اقتصوواد دانو بنیان، تمرکز بر مولفه رژ 
تا،   اقدام کرد. در این راسووو « حاکمیت قانون   »و « کیفیت مقررات »تر با عنایت ویژه به     دقیق

  گذاری و همچنین های مختلف تولید و سووورمایه     بهبود کمیت و کیفیت مقررات در حوزه  
ضای کسب    ست به مقررات ناظر بر ف صالحات ای که با انگونهوکار مورد تاکید ا الزم   جام ا

در   همراه داشووته باشوود. ای را بهدر این بخو بتواند نظام مقرراتی کارا و با کارکرد توسووعه
های ناشووی از مقررات متعدد، پیچیده، غیرکارآمد، غیرشووفاف و گاه   حال حاضوور آسوویب 
ذاری  گوکار و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به فضای کسب   غیرسازگار، هزینه 

 کند که در اینجا اصالح آن موردنظر است.  شور تحمیل میک
ین و ها، قوانها، دستورالعملنامهباید توجه داشت منظور از اصالحات مقرراتی تمام آیین 

ادی  گیری جریان پویای اقتص های مرتبط با محیط کسب و کار و شکل  مقررات، و بخشنامه 
 کیفی.و نوآوری در کل کشور است؛ هی از بعد کمی و هی 

ای دارد و دارای آثار و تبعات بسیار عمیق   مفهوم بسیار پیچیده  1موضوع حاکمیت قانون 
ای  هعنوان یکی از مشووخصووه و زیربنایی در نظام حکمرانی مطلوب یک کشووور اسووت و به 

  
1- The Rule of Law 
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شووود. در این ارتباط، مطالعات زیادی انجام شووده اسووت و   اسوواسووی آن محسوووب می  
های توسووعه کشووور و فی شووده، اما در تدوین برنامهای نیز معرراهکارهای تعریف شووده

های اتخاذ شووده کمتر موردتوجه واقع شووده که بر این اسوواس در   گیریهمچنین جهت
 عمل باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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