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چكیده
اقتصاد دانش محور یكی از الگوهای نوین توسعه اقتصادی است که با توجه به گسترش 
مختلف  ابعاد  از  توسعه کشورها  و  اقتصادی  تكامل  روند  بر  تأثیری که  و  ارتباطات  فناوری 
از روش تحلیل پوششی داده های  مقاله  این  بیشتر می شود. در  به روز  اهمیت آن روز  دارد، 
متقاطع )CDEA( برای سنجش کارایی تغییر سیستم اقتصادی کشور چین از اقتصاد سنتی به 
اقتصاد دانش محور استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص های مؤثر در این زمینه 
در قالب داده ها و ستاده های یک سیستم اقتصاد دانش محور معرفی می شوند. سپس اطالعات 
مربوط به این شاخص ها در یک دوره 30 ساله که مربوط به دوران اقتصاد سنتی و تغییر به 
سمت اقتصاد دانش محور است برحسب مدل تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار گرفته 
اقتصاد  با  سنتی  اقتصاد  مقایسه  با  و  می شود  محاسبه  سال  هر  حسب  بر  اقتصادی  کارایی  و 
دانش محور، میزان اثرگذاری تغییر نظام اقتصادی این کشور به اقتصاد دانش محور مشخص 

می شود. 
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در  کشور  این  اقتصادی  نظام  کارایی  می دهد  نشان  مدل  این  کاربرد  از  حاصله  نتایج 
تا حد 94  اقتصاد دانش محور  به  تغییر  از  بوده است که پس  اقتصاد سنتی 54 درصد  دوران 
 درصد افزایش داشته است. با توجه به این که کشور ایران نیز درحال گذار از اقتصاد سنتی به 
اقتصاد دانش محور می باشد و در برنامه های توسعه ای بر این موضوع تأکید شده است، مقایسه 
کارایی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور در کشور چین، دیدگاه های جدیدی را 
فراروی مسئولین کشور قرار خواهد داد که در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آینده مؤثر 

است. 

O57,O47,C61  : JEL طبقه بندی



سندا  ارایی گیار از اابتاد دانا ماار در  شار ریشسسس 59

مقدمه

با توجه به تغییرات گسترده ای که در دهه اخیر در نظام اقتصادی کشورهای مختلف ایجاد 
شده است، شكل جدیدی از اقتصاد تحت عنوان اقتصاد دانش محور جایگزین اقتصاد سنتی 
شده است. در این نظام اقتصادی، تولید و کاربرد دانش منشأ اصلی ایجاد ثروت محسوب 
بر  مؤثر  عوامل  شناخت  و  سازوکارها  تعریف  مستلزم  اقتصادی  نظام  این  کارایی  می شود. 
تولید و به کارگیری دانش است که از ارتباط این عوامل با یكدیگر، زمینه افزایش عملكرد 
اقتصاد  محیط  بر  مؤثر  عوامل  شناخت  و  تعریف  اگرچه  می شود.  فراهم  نیز  بخش ها  سایر 
دانش محور با شاخص های توسعه فناوری، اقتصادی و اجتماعی عجین گشته است و بخشی 
نیز متأثر از عوامل خاص هر کشور است، اما شكی نیست که آگاهی از تشابهات و اختالفات 
در جنبه ها و دوره های زمانی متفاوت و یا کشورهای مختلف می تواند به برنامه ریزان کمک 
کند تا مشخص شود کدام یک از متغیرها می توانند بر ایجاد شرایط مطلوب کسب   وکار و 
اثربخشی آن ها در دوره های زمانی مختلف تأثیر گذاشته و شرایط مطلوب توسعه اقتصادی 

را فراهم کنند. 
یكی از کشورهای موفق که فرآیند گذار از اقتصاد سنتی به  نظام دانش محور را به نحو 
مطلوبی طی کرده است، کشور چین است. این کشور با توجه به لزوم ایجاد تغییرات اساسی 
اجرای  و  طراحی  با  می کرد  احساس  خود  اقتصادی  سیستم  در   1980 دهه  پایان  در  که 
برنامه های متعدد توسعه فناوری و اقتصادی، تحوالت عمده ای در زیرساخت های اقتصادی 
و نظام علمی خود ایجاد کرد. به طوری که طی چند سال گذشته همواره از باالترین رشد 
اقتصادی در سطح دنیا برخوردار بوده است. بررسی  برنامه های توسعه علمی و اقتصادی این 
به  اقتصاد سنتی  نظام  تغییر  این موفقیت، مرهون  از  کشور نشان می دهد که بخش عمده ای 
اقتصاد دانش محور است. در این مقاله، با استفاده از شاخص های متعدد اقتصادی و اجتماعی 
و براساس مدل تحلیل پوششی داده های متقاطع )CDEA(، کارایی تغییر از نظام اقتصاد سنتی 
به اقتصاد دانش محور در دوران قبل از اصالحات ساختاری و اقتصادی )1978( با وضعیت 
 30 دوره  یک  طول  در  می شود  محسوب  دانش محور  اقتصاد  به عنوان  که   )2007( موجود 
اقتصاد  به  سنتی  اقتصاد  از  حرکت  اثرگذاری  میزان  حیث  این  از  تا  می شوند  مقایسه  ساله 

دانش محور بر سطح توسعه و رشد اقتصادی این کشور مشخص شود. 
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1. مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

1ـ1. اقتصاد دانش محور1 و ابعاد آن
با توجه به گسترش سریع فناوری  اطالعات و توسعه دانش در ابعاد مختلف، سازه های سنتی 
نظام اقتصادی در بیشتر کشورها به طور محسوسی در حال تغییر است. به طوری که طبق نظر 
به کارگیری  و  تولید  آن  در  که  دانش محور  اقتصاد  آینده  سال  چند  طی  متخصصان،  اکثر 
دانش به عنوان منبع کسب ثروت و مزیت رقابتي مهم مطرح است، جایگزین اقتصاد سنتی 
خواهد شد. اگرچه موضوع  اقتصاد دانش محور به عنوان یكی از مباحث جدیدی است که 
اما به طور منسجم و علمی در سال 1996 توسط سازمان  در دهه گذشته مطرح شده است. 
همكاری کشورهای توسعه یافته )OECD(2 به عنوان الزام توسعه این کشورها در نظر گرفته 
شد. بر این اساس، این کشورها متعهد شدند که با توجه به طراحی و اجرای یک برنامه ریزی 
مبنای  بر  را  خود  اقتصادی  و  اجتماعی  بخش های  و  زیربناها  کلیه   2010 سال  تا  منسجم 
بانک جهانی در سال 1998  برنامه ریزی  این  پیرو  اقتصاد دانش محور طراحی کنند.  توسعه 
براساس  را  دانش  توسعه  ارزیابی  ماتریس  دانش محور،  اقتصاد  رتبه بندی شاخص های  برای 
میزان  برای سنجش  این شاخص  از  و  کرد  ارائه  اجتماعی  و  علمی  اقتصادی،  شاخص های 
گسترش دانش و مقایسه کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه استفاده کرد. این 
ماتریس شامل چهار شاخص عمده کسب دانش، خلق دانش، توسعه دانش و کاربرد دانش 

است3. 
انجام شده  در مطالعه تطبیقی که توسط پروفسور پینگ در سال 2007 در کشور چین 
سال  تا   1999 سال های  از  را  این کشور  در  دانش محور  اقتصاد  توسعه یافتگی  میزان  است، 
2004 را براساس شاخص های بانک جهانی محاسبه کرده است. شاخص های به کارگرفته شده 
در این مطالعه شامل شاخص های کاربرد تجارت الكترونیک، میزان اختراعات و ابداعات، 
 R & D بودجه های تخصیصی به این بخش و میزان نتایج حاصل از واحد ،R & D توسعه
اقتصاد دانش محور در کشور چین نسبت  این اطالعات نشان داد اگرچه میزان رشد  است. 

1. Knowledge Based  Economy.
2. Organization for Economic Cooperation and Development.

.)2007( Peng, X 3. برای مطالعه بیشتر ر.ك به
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در  آمریكا  نسبت  آن  دانش محور  اقتصاد  توسعه یافتگی  اما سطح  است.  بوده  بیشتر  آمریكا 
سطح پایین تری قرار دارد1. 

موسسه آمار کشور استرالیا با به کارگیری شاخص های اقتصادی و اجتماعی مانند فراهم 
برای   ،)ICT( الكترونیک  تجارت  و  انسانی  منابع  کارآفرینی،  اختراعات،  زیربناها،  بودن 
این  است.  کرده  استفاده  دانش محور  اقتصاد  با  کشور  این  اقتصاد  فاصله  و  تفاوت  سنجش 
بررسی ها نشان داد که در سیستم اقتصادی این کشور زمینه توسعه و جهش به سمت اقتصاد 

دانش محور برای سال های آینده فراهم شده است2. 
اگرچه اقتصاد دانش محور عمدتاً با شاخص هایی مانند بانكداری الكترونیكی، کارت های 
اعتباری و تجارت الكترونیک  شناخته می شوند، اما به طورکلی اقتصاد دانش محور، اقتصادی 
است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت محسوب 
تمامی  در  اطالعات  فناوری  از  استفاده  دانش محور،  اقتصاد  فعالیت  عمده  حیطه  می شود. 
منبع  مهم ترین  به عنوان  دانش  سیستم  این  در  به طوری که  است  جامعه  اقتصادی  بخش های 
انسانی، تجهیزات و مدیریت برخوردار  سازمانی از جایگاه برتری نسبت به سرمایه، نیروی 
است. اقتصاد دانش محور شامل سه مولفه اصلی تولید و کسب دانش، انتشار دانش و کاربرد 

دانش می شود3. 

ـ   ایجاد و کسب دانش4 

و  مي شود  محسوب  دانش محور  اقتصاد  رشد  اصلي  محرك  و  هدایت کننده  دانش  تولید 
توسعه  و  نوآوری های جدید  و  اختراعات  فناوری،  و  علم  در  نوین  ارائه روش های  شامل  
تحقیقات قبلی می شود. عالوه بر این، ابداع و کسب دانش ممكن است منجر به ارائه راه هاي 
ایجاد و کسب دانش عوامل  ارائه خدمات شود. در  تولید کاالها و  افزایش کارایی  جدید 
متعددی از جمله سرمایه گذاری، نیروی شاغل در بخش تحقیقات، امكانات و تجهیزات و 

زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی مؤثر می باشند. 

1. همان منبع.

2. همان منبع.
.Graham. A. B, & Pizzo )1996( 3. برای مطالعه بیشتر ر.ك. به

4. Knowledge Creation and Acquisition.
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انتشار دانش1

انتشار دانش زماني تحقق مي یابد که سازمان ها از آن در تولید کاالها و ارائه خدمات استفاده 
کنند. شكی نیست که جریان مداوم پیشرفت هاي فناوری در یک نظام مبتنی بر دانش  پیشرفته، 
موجب کاربرد دانش شده و منافع اقتصادي حاصل از به کارگیری دانش باعث ایجاد بازخور 
براي تولید دانش می شود که خود باعث تداوم ابداع و نوآوري بیشتر می شود. انتشار دانش 
از طریق فراهم کردن زیرساخت های ارتباطی مطلوب نظیر دسترسی به اینترنت، به اشتراك 
نفوذ موبایل و  اینترنت، ضریب  تعداد کاربران  بانک های دانش،  ایجاد  گذاشتن اطالعات، 
سیستم های ارتباطی در بخش های مختلف جامعه امكان پذیر می شود. یكی از نكاتی که در 
باید مورد توجه قرار گیرد، گسترش زیرساخت های توزیع دانش و اطالعات  انتشار دانش 
در نقاط مختلف یک کشور از جمله در روستاها و شهرهای کوچک است که این موضوع 

نقش مهمی در هم افزایی و اثربخشی اقتصاد دانش محور خواهد داشت. 

کاربرد دانش2 

کاربرد دانش به مفهوم استفاده از آن در تمامی ابعاد و بخش های جامعه است به طوری که در 
ایجاد ارزش افزوده، ایجاد ثروت و تولید ناخالص ملی و افزایش سطح رفاه اجتماعی مؤثر 
خواهد بود. در سازمان های خدماتی و تولیدی، مهم ترین بخش کاربرد دانش، تغییر ماهیت 
زنجیره ارزش خدمات و کاالها به زنجیره دانش محور است. این موضوع باعث می شود حتي 

با کاهش نیروي کار و سرمایه، زمینه رشد و توسعه اقتصادي جامعه فراهم شود. 

2ـ1. مبانی نظری مدل DEA و کاربرد آن در سنجش کارایی 
روش تحلیل  پوششي  داده ها )DEA( یكي از روش هاي غیرپارامتري سنجش کارایی است 
که توسط فارل3 مطرح شد. اما به طور عمده سه محقق به نام هاي بانكر، چارنز و کوپر4 براي 
اولین بار از عبارت »تحلیل فراگیر داده ها« استفاده کردند و کاربردهاي آن را بسط دادند. در 
این روش علي رغم روش هاي پارامتري به جاي برآورد تابع متغیرهای مورد بررسی، مقادیر 

1. Knowledge  Dissemination.
2. Knowledge Application.
3. Farel, (1975).
4. Banker,Charnes, Cooper (1978).
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این مرز، مالك  تعیین می شود که  نهاده ها  داده ها و ستانده ها مشخص شده و مرز ترکیب 
مرز کارایی، مشخص می شود که  منحني  تعیین  از  محاسبه کارایی محسوب می شود. پس 
واحدهاي تصمیم ساز در کجاي این مرز قرار دارند و براي رسیدن به مرز کارا چه ترکیبي 
روش  دو  از  مدل  این  در  کارایی  محاسبه  برای  شوند  انتخاب  باید  ستانده ها  و  نهاده ها  از 
معین، حجم  داده های  از طریق  استفاده می شود. در روش ستانده گرا  داده گرا و ستانده گرا 
برای  نیاز  مورد  نهاده های  ابتدا حداقل  منظور،  این  براي  می شود.  تعیین  مطلوب  ستاده های 
بر روي مرز  این اساس دوره هایی که  بر  از ستانده ها مشخص شده و  ارائه سطح مشخصي 
نهاده های مطلوب فعالیت می کنند داراي کارایي هستند و آن هایي که در زیر مرز نهاده ها 
قرار گرفته اند از ناکارایي برخوردارند. در روش داده گرا از طریق میزان ستانده های به دست 
آمده، حداقل نهاده های مورد نیاز برای تولید محصوالت معین مشخص می شوند. با توجه به 

مدل داده گرا شكل اولیه مدل تحلیل پوششی داده ها به صورت زیر است:
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در این مدل متغیر Z نشان دهنده حداکثر کردن کارایی است، متغیر w بیانگر بازده نسبت 
xi نشان دهنده داده های مدل است. یعني  yr نشان دهنده ستانده های مدل و  به مقیاس، متغیر 
درصورتی که w کوچک تر از صفر شود، بازده نسبت به مقیاس کاهنده، درصورت مساوي 
مقیاس  به  نسبت  بازده  از صفر،  بزرگ تر  درصورت  مقیاس،  به  نسبت  ثابت  بازده  با صفر، 
فزاینده می باشد. بدیهی است که این مدل را می توان به شكل خطی تبدیل کرد و با استفاده 

از روش های برنامه ریزی خطی آن را حل کرد. 
از آنجا که در مدل DEA برای حداکثر کردن کارایی عالوه بر افزایش ستانده ها می توان 
برنامه ریزی  اولیه  مدل  هر  بنابراین،  کرد.  مصرف  نیز  کمتری  داده  ثابت،  ستانده  میزان  با 
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پوششی  تحلیل  مسائل  حل  در  ثانویه  مدل  از  عمدتاً  که  دارد  نیز  ثانویه  مدل  یک  خطی 
داده ها استفاده می شود. بر این اساس، برای حداکثر کردن میزان کارایی که با متغیر Y نشان 
داده شده، می توان میزان داده های مصرفی را حداقل کرد، تا با مصرف منابع کمتر کارایی 

بیشتری را ایجاد کرد. شكل ثانویه این مدل به صورت زیر است: 
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در این مدل، متغیر متناظر با تابع هدف مسأله اولیه با θ و متغیرهای متناظر با محدودیت ها 
با λj نمایش داده شده است. عالوه بر این متغیر s ستانده، m به عنوان داده و n تعداد سال های 
مورد بررسی است. برحسب اجزا این مدل، سال nام درصورتی نسبت به دیگر سال ها دارای 

کارایی است که اوالً θ*=1، ثانیاً تمامی متغیرهای کمكی مقدار صفر داشته باشند. 
در رابطه با موضوع کارایی و روش هاي اندازه گیري آن تابه حال مطالعات متعددي در 
کشور  تولیدي  صنایع  کارایی  روند  تنسر1  و  کروگر  است.  شده  انجام  کشور  و  دنیا  سطح 
ترکیه بر حسب بخش هاي خصوصي و دولتي طی یک دوره 10 ساله بررسی کردند. اسكو2 
در مطالعه ای کارایی فني صنایع کشور شوروي سابق را  طي دوره 1985-1961 با استفاده 
نتیجه گیري رسید  به این  از روش پارامتري آماري محاسبه کرده است. وی در این مطالعه 
که کارایی تخصیصي در صنایع این کشور در طول دوره مورد بررسي روند نزولي را طي 

کرده است. 
برق  صنعت  فني  کارایی  ترانسلوگ،  تولید  تابع  از  استفاده  با   ،)1379( امامي  میبدي3 
کشور را براي سال هاي 74-1369 تخمین زده است. نتایج به دست آمده حكایت از آن دارد 

که مالكیت دولتي تأثیر منفي روي کارایی این صنعت داشته است. 

.)1982( Krueger & Tancer 1.  برای مطالعه بیشتر ر.ك به
.)1996( Escoe 2. برای مطالعه بیشتر ر.ك به

3. برای مطالعه بیشتر ر.ك به امامی میبدی )1379(.
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بین داده ها و ستانده های مدل،  بر مبنای روابط  DEA که  به ویژگی های مدل   با توجه 
سنجش  برای  مؤثر  سازه های  اساس،  این  بر  می کند،  محاسبه  را  مختلف  سال های  کارایی 

کارایی اقتصاد دانش محور در قالب داده ها و ستانده ها معرفی می شوند. 

2. بررسی سازه های مؤثر بر سنجش کارایی اقتصاد دانش محور کشور 
چین 

کشور  این  اخیر،  دهه های  در  چین  کشور  در  ایجاد شده  اساسی  تحوالت  به  توجه  با 
به عنوان بزرگ ترین کشور درحال توسعه  اقتصادی معادل 8/7 درصد  با رشد  درحال حاضر 
معادل 4326  ملي چین در سال 2008 علی رغم رکود جهانی،  ناخالص  تولید  است.  جهان 
 میلیارد دالر بوده است و در سال 2009 به رقم 4803 میلیارد دالر افزایش یافته است که در 
تحوالت  ایجاد  لزوم  به دنبال  چین  دولت  است.  بی سابقه  کشور  این  اقتصادی   نظام 
ـ  اجتماعی و فرهنگی از سال 1978 برنامه های  متعددی که مبنای اصلی آن تغییر  اقتصادی  
اقتصاد سنتی این کشور بود را طراحی و اجرا کرد. به طوری که اجرای این برنامه ها به ایجاد 
تحوالت عظیمی در این کشور و تغییر اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور منجر شده است. 
از جمله مهم ترین این برنامه ها می توان به برنامه »جهش بزرگ«، برنامه »ملی مشعل« و برنامه 

»ملی چین برای نوآوری« اشاره کرد. 
هدف برنامه »جهش بزرگ چین« فراهم کردن سازوکارهای مناسب برای اجرای سیاست 
درهای باز و انجام اصالحات سیاسی و اقتصادی در این کشور بود که عماًل بخش عمده ای 
از این سازوکارها که فراهم کردن زیربناهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود تا سال 1985 
خط مشی  واقع  در  که  را  مشعل«  »ملی  برنامه  چین  دولت  شرایط،  این  از  بعد  شد.  فراهم 
و  نوین  فناوری های  و  علوم  توسعه  به منظور  بود،  کشور  این  فني  و  علمي  صنعتي،  توسعه 
کسب درآمد از توسعه و ایجاد دانش در بخش های مختلف کشور  بود را به اجرا گذاشت. 
هدف اصلی این برنامه در واقع ایجاد زیربناهای الزم برای ایجاد و حرکت به سمت اقتصاد 
دانش محور بود. با اجراي این برنامه، افق جدیدي براي شكوفایي صنایع با فناوري پیشرفته 
و با ویژگي هاي کشورچین ایجاد شد. آمار نشان مي دهد که در 15 سال گذشته بیش از 24 

هزار طرح در قالب برنامه مشعل اجرا شده است. 
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تغییر  مطلوب  ایجاد شرایط  و  تسریع  برای  دولت چین  مشعل،  برنامه  اجرای  با  همزمان 
برنامه ای را تحت  اقتصاد دانش محور، در سال 1995  به سمت  این کشور  اقتصادی  سیستم 
نقش مهمی در  تابه حال  برنامه  این  تدوین کرد که  نوآوری«  برای  ملی چین  »برنامه  عنوان 
و  موجود  صنعتی  شگرف  تحوالت  که  به طوری  است.  داشته  کشور  این  اقتصادی  توسعه 
رشد اقتصادی این کشور مدیون اجرای این دو برنامه مهم است. با توجه به فرآیند تغییر از 
اقتصاد متمرکز و برنامه ریزي شده در چین به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بسیاري از جنبه هاي 
فراهم شده  نیز  این کشور  پیشرفته در  نوین و  فناوري هاي  براي صنعتي شدن و توسعه  الزم 
است که از جمله آن ها مي توان به تغییر شرایط بازار، محیط حقوقي و قانوني، فراهم کردن 
این عوامل،  اشاره کرد که همه  اجتماعي  و  فرهنگي  نوآوري جامع، شرایط  زیرساخت ها، 
زیربناهای تغییر اقتصاد این کشور از اقتصاد سنتی و متمرکز به اقتصاد باز و مبتنی بر دانش 

را فراهم کرده است1. 
ابتدا  کشور،  این  اقتصادی  سیستم  کارایی  سنجش  برای  معرفی شده  مدل  به  توجه  با 
مولفه ها و شاخص های مؤثر این مدل معرفی می شوند تا بر این اساس تغییر کارایی سیستم 

اقتصادی این کشور محاسبه شود. 

1ـ2. معرفی متغیرهای مدل 
اقتصاد  کارایی  بر  مؤثر  فاکتورهای  سنجش  مقاله  این  هدف  این که  به  توجه   با 
ستانده ها  و  نهاده ها  برحسب  عوامل  این  قسمت  این  در  است،  چین  کشور  دانش محور 
در  سنتی  نظام  با  مقایسه  در  اقتصادی  نظام  این  کارایی  اساس  این  بر  تا  می شوند  معرفی 
این  اقتصادی  سیستم  اگر  منظور  این  برای  شوند.   مقایسه  یكدیگر  با  مختلف  سال های 
 y رابطه  این  در  کنیم،  تعریف  زیر  به صورت  نهاده ای   n سیستم  یک  قالب  در  را  کشور 
به عنوان برون داد نظام اقتصادی این کشور خواهد بود و )Xi )i =1,2,3,…,n نشان دهنده 

نهاده ها است: 
  y= Ô (x1, x2,... , xn)  

می توان  آن  به  توجه  با  که  نهاده هاست  و  ستاده ها  بین  فني  رابطه  درواقع یک  تابع  این 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ك به World Bank Institute (2001) & Liu Xielin (2003)،  ص 112 الی 118.
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بین  روابط  سیستمی  نظر  از  کرد.  برآورد  ستانده ها  میزان  در  را  نهاده ها  عوامل  تأثیر  میزان 
داده ها، اجزای مدل و ستانده ها را به صورت زیر می توان نشان داد:

                                                                                    
                                                                                                                  

 

GDPسرمايه گذارى
تعداد اختراعات

R&D هزينه هاى سال j امكاربران اينترنت                                                                                                                

نيروى هاى متخصص تجارت الكترونيك

نمودار 1ـ مدل سيستمی داده ها و ستانده های اقتصاد دانش محور

در  چین  اقتصادی کشور  نظام  کارایی  و  ستانده ها  داده ها،  بین  ارتباط  که  مدل  این  در 
طول یک دوره 30 ساله را محاسبه می کند، کارایی سال j ام  که با Ej نشان داده می شود، 

به صورت زیر محاسبه می شود:
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2ـ2. معرفی داده های مدل
با توجه به مدل مورد استفاده برای مقایسه کارایی تغییر نظام اقتصادی کشور چین در قبل از دوران 
تحوالت اقتصادی و دوران اقتصاد دانش محور، داده های مؤثر بر توسعه اقتصاد دانش محور که 
باعث افزایش کارایی این نظام اقتصادی و یا ستانده های مطلوب می شوند، براساس شاخص های 
و  دانش  تولید  شاخص های  اجتماعی،  و  اقتصادی  مؤثر  شاخص های  شامل  که  جهانی  بانک 

کاربرد دانش1 است که در جدول )1( نشان داده شده  است. این شاخص ها عبارتند از:
1ـ جمعيت فعال: از آنجا که یكی از ویژگی های سیستم مطلوب اقتصادی، فراهم کردن 

کشور  این  جمعیت  باالی  حجم  به  توجه  با  بنابراین  است؛  جامعه  افراد  برای  اشتغال  زمینه 
فعال  جمعیت  از  مطلوب  استفاده  باعث  دانش محور  اقتصاد  توسعه  که  است  این  بر  انتظار 
ورودی  شاخص  یک  به عنوان  را  شاخص  این  اگر  بنابراین،  شود.  کشور  این  در  اقتصادی 
تعریف کنیم با شاخص خروجی افزایش نرخ اشتغال و سطح رفاه جامعه مرتبط خواهد شد. 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ك به World Bank Institute (2001) & Liu Xielin (2003)، ص 112 الی 118.
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است.  دانش محور  اقتصاد  اصلی  مولفه های  از  یكی  سرمایه گذاری  سرمایه گذاری:  2ـ 

افزایش  به  منجر  بیشتر  سرمایه گذاری  باشد،  کاراتر  اقتصادی  سیستم  هرچه  است  بدیهی 
اقتصادی  پارامترهای  سایر  رشد  و  ارزی  ذخیره  افزایش  اشتغال،  اقتصادی،  توسعه   ،GDP

خواهد شد. در کشور چین تا قبل از اجرای برنامه اصالحات اقتصادی، بخش دولتی با تولید 
نزدیک به 80 درصد از محصوالت صنعتی، اساس اقتصادی این کشور را تشكیل می داد. اما 
پس از  اجرای این برنامه و تصویب قانون سرمایه گذاری، شرایط برای توسعه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در این کشور مساعد شد. بنابراین اگر این شاخص را به عنوان یک شاخص 
و  اشتغال  اقتصادی،  رشد   ،GDP افزایش  خروجی  شاخص های  با  کنیم،  تعریف  ورودی 

افزایش ذخیره ارزی مرتبط خواهد شد.1
اقتصاد  اساسی  مولفه های  از  یكی  تحقيقات:  و  فناوری  توسعه  در  سرمایه گذاری  3ـ 

دانش محور، سرمایه گذاری برای توسعه علم و فناوری است که این موضوع موجب افزایش 
و ایجاد زمینه های مطلوب توسعه علم و فناوری خواهد شد. بر این اساس، کشور چین در 
سرمایه گذاری  است.  داده  انجام  زمینه  این  در  را  زیادی  سرمایه گذاری های  اخیر  دهه  دو 
مقاالت،  اختراعات،  تعداد  افزایش  جمله  از  خروجی  شاخص های  با  تحقیقات  توسعه  در 

نمونه سازی و... مرتبط خواهد شد. 
4ـ سرمایه گذاری در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات: دولت چین به دنبال اصالحات 

اقتصادی و تغییر سیستم اقتصادی از نظام سنتی به اقتصاد دانش محور زیرساخت های الزم برای 
توسعه فناوری و ارتباطات فراهم کرده است. برای این منظور در توسعه نظام دانش محور، 
از:  بودند  عبارت  که  است  داشته  تأکید  اساسی  موضوع  سه  روی  بر  همواره  کشور   این 
کارت های  توسعه  و  ایجاد   )2 اطالعاتی  و  ارتباطی  خدمات  توسعه  بناهای  زیر  ایجاد   )1
اعتباری و 3( ایجاد کارت های بین المللی برای تجارت خارجی. سرمایه گذاری در فناوری 
دیگر  و  مقاالت  تعداد  فناوری،  و  علم  توسعه  جمله  از  خروجی  شاخص های  با  ارتباطات 

شاخص های توسعه فناوری مرتبط می شود. 
5ـ نيروی شاغل در بخش توسعه فناوری و تحقيقات: یكی دیگر از شاخص های توسعه 

علم و فناوری نیروی شاغل در این بخش است که با توجه به طول دوره مورد بررسی تعداد 

.World Bank Institute(2001) 12-برای مطالعه بیشتر ر. ك به
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مانند  نیز  شاخص  این  است.  شده  مشخص  فناوری  و  علم  توسعه  بخش  در  شاغل  نیروی 
شاخص سرمایه گذاری موجب ایجاد زمینه های الزم برای رشد و توسعه فناوری در اقتصاد 

دانش محور خواهد شد. 
6ـ تعداد دانش آموختگان تحصيالت تکميلی: این شاخص شامل نیروهای دانش آموخته 

در سطح کارشناسی ارشد به باال است که سهم مهمی در ایجاد و توسعه اقتصاد دانش محور 
خواهد داشت. بدیهی است که هرچه تعداد دانش آموختگان تحصیالت تكمیلی بیشتر باشد 
دانش محور  اقتصادی  بیشتر سیستم  برای کارایی  فراهم کردن زیرساخت ها  به  این موضوع 

منجر خواهد شد. 
7ـ متخصصان علوم و فنی: این شاخص نیز مانند شاخص تعداد افراد دارای تحصیالت 

عالیه موجب ایجاد زمینه های توسعه فناوری در سطح اقتصاد دانش محورخواهد شد. بدیهی 
است که افزایش این شاخص موجب افزایش شاخص هایی مانند تعداد مقاالت، اختراعات، 

کاربرد فناوری و... خواهد شد. 

3ـ2. ستانده های مدل
در صورت  که  است  بدیهی  کارایی،  مدل سنجش  در  استفاده  مورد  داده های  به  توجه  با   
کارا بودن این سیستم اقتصادی، این داده ها منجر به ستاده های باالتر در اقتصاد دانش محور 
خواهد شد. برای این منظور، با توجه به طول دوره مورد بررسی میزان ستانده های حاصل از 
این سال ها با یكدیگر مقایسه می شوند. بدیهی است در هر سال که میزان کارایی باالتر باشد 
به مفهوم عملكرد مطلوب این سیستم اقتصادی است. از آنجا که هدف این مطالعه بررسی 
کارایی تغییر سیستم اقتصادی کشور چین از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور است، انتظار 
اقتصاد  به  دوران گذار  تا  اقتصادی  اصالحات  از  قبل  این کشور  کارایی  میزان  می رود که 
دانش محور، افزایش یابد که این تغییرات از بررسی ستانده های سیستم اقتصادی این کشور 
نیز در جدول )2( مالحظه می شود. بر این اساس، ستانده های توسعه اقتصاد دانش محور برای 

سنجش کارایی عبارت است از:
برای  اشتغال  ایجاد شرایط  اقتصادی  مطلوب  سیستم  اهداف  از  یكی  اشتغال:  ميزان  1ـ 

نیروی کاری هر کشور است. در این مدل میزان اشتغال جمعیت کشور چین از سال 1978 
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تا سال 2007 به عنوان یكی از نتایج مطلوب سیستم اقتصادی کشور چین در نظر گرفته شده 
افزایشی اشتغال  است. داده های این شاخص در طول دوره مورد بررسی، نشان دهنده روند 
است. عالوه بر این، سطح کیفیت نیروی کار این کشور که به طور عمده بستگی به سطح 

تحصیالت و افزایش بهره وری دارد، نیز افزایش یافته است. 
مهم  شاخص های  از  یكی  به عنوان  نیز  شاخص  این   :)GDP(داخلی ناخالص  توليد  2ـ 

توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می شود. بدیهی است که افزایش این شاخص نشان دهنده 
 GDP میزان  نشان می دهد که  این شاخص  بررسی  بود.  کارایی مطلوب آن کشور خواهد 
کشور چین در سال 1978 برابر با 2682 میلیون دالر بوده است که در سال 2008 به 4326 

میلیارد دالر افزایش یافته است. 
افزایش  است.  ازای جمعیت  به   GDP میزان  نشان دهنده  این شاخص  3ـ درآمد سرانه: 

بررسی  است.  اقتصادی  سیستم  کارایی  نشان دهنده   GDP شاخص  مانند  نیز  شاخص  این 
شاخص سرانه کشور چین در دوران قبل از اصالحات اقتصادی با دوران اقتصاد دانش محور 
افزایش  به  از طرفی  این شاخص  این کشور است.  تغییر چشمگیر درآمد سرانه  نشان دهنده 

میزان رفاه اجتماعی منجر می شود. 
4ـ تراز تجاری: این شاخص از تفاوت بین صادرات و واردات هر کشور ناشی می شود 

که مثبت بودن آن نشان دهنده کارایی مطلوب سیستم اقتصادی خواهد بود. اگرچه ماهیت 
بازارهای  بر  تأکید  مبنای  بر  اقتصادی  اصالحات  برنامه  ابتدای  در  چین  کشور  در  بازار 
فروش داخلی و منطقه ای بود، اما در حال حاضر با توجه به ظرفیت های ایجادشده در نظام 
تراز  اساس،  این  بر  است.  جهانی  رقابتی  بازارهای  توسعه  بر  کشور  این  سیاست  اقتصادی، 
تجاری این کشور در ابتدای برنامه توسعه برابر با 1100- میلیون دالر بود اما در سال 2007 
فرآیند  نقش مهمی در  این موضوع  میلیون دالر رسیده است.  به 262200  با رشدی شدید 

رشد اقتصادی این کشور داشته است. 
میزان  کشورها  اقتصادی  سیستم  مطلوب  شاخص های  از  دیگر  یكی  ارزی:  ذخيره  5ـ 

محسوب  اقتصادی  مختلف  بخش های  پشتوانه  به عنوان  شاخص  این  است،  ارزی  ذخیره 
نشان دهنده رشد مطلوب آن در طول دوران  این شاخص در کشور چین  بررسی  می شود. 

گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور است. 
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تمایل  به دلیل  گذشته  دهه  در  چین  سیاسی  محیط  اگرچه  خارجی:  سرمایه گذاری  6ـ 

دولت به برقراری تعادل بین نظام سنتی با مدرنیزاسیون بسیار پیچیده و توام با ریسک بود، 
قوانین  سال2000،  در  آن  بازنگری  و   1988 سال  در  سرمایه گذاری  قانون  تصویب  با  اما 
تجاری جدیدی در رابطه با امكان سرمایه گذاری کشورهای خارجی، قانون سرمایه گذاری 
مشترك، قانون حق ثبت اختراعات و عالئم تجاری تدوین شد. به طوری که در حال حاضر 
به دلیل تشویق سیاست های سرمایه گذاری خارجی، کشور چین به یک ثبات و تعادل مطلوبی 
دست یافته است. بر این اساس، میزان سرمایه گذاری خارجی در این کشور در ابتدای برنامه 
با  پایینی )210 میلیون دالر( بود که در پایان سال 2007  اصالحات اقتصادی در حد بسیار 

رشد 1000 برابری نسبت به سال 1978 به رقم 204500 میلیون دالر رسیده است. 
7ـ سيستم های ارتباطی و تجارت ارتباطات: یكی دیگر از مولفه های مهم توسعه اقتصاد 

این  بودن  فراهم  است.  ارتباطی  زیرساخت های  برای  مطلوب  شرایط  ایجاد  دانش محور، 
شرایط به ایجاد بستر مناسب برای کاربرد اقتصاد دانش محور و توسعه پارامترهای آن منجر 

خواهد شد. شاخص های در نظر گرفته شده برای این بخش عبارتند از:
کشور  یک  در  دانش محور  اقتصاد  توسعه  مولفه  اصلی ترین  ارتباطات:  تجارت  1ـ7. 

میزان  که  می دهد  نشان  آمارها  بررسی  می شود.  محسوب  اطالعات  و  ارتباطات  تجارت 
تجارت ارتباطات در دوران گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور در کشور چین به 

میزان زیادی رشد کرده است. 
2ـ7. تعداد كاربران اینترنت: یكی دیگر از شاخص های مهم در زمینه توسعه و کاربرد 

اقتصاد دانش محور تعداد کاربران اینترنت در هر کشور است. بررسی این شاخص بر حسب 
سال های مورد بررسی در کشور چین نشان دهنده رشد مطلوب آن است. به طوری که در حال 

حاضر بیش از 30 درصد جمعیت چین به اینترنت دسترسی دارند. 
دهه های  در  ارتباطی  سیستم های  توسعه  و  رشد  به  توجه  با  موبایل:  نفوذ  ضریب  3ـ7. 

فراهم  دانش محور  اقتصاد  توسعه  برای  را  الزم  زمینه های  فناوری  این  از  استفاده  گذشته، 
فناوری و دانش در  از شاخص های مهم توسعه  به عنوان یكی  امروزه  این شاخص  می کند. 
کشورها محسوب می شود. مقایسه آمارها نشان دهنده رشد و توسعه سریع این تكنولوژی در 

بین این کشور در چند سال گذشته است. 
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توسعه  مهم  شاخص های  از  یكی  به عنوان  تلفن  نفوذ  ضریب  تلفن:  نفوذ  ضریب  4ـ7. 

فرهنگی، اجتماعی و فناوری محسوب می شود. این شاخص زمینه های الزم را برای توسعه 
نفوذ  بر ضریب  فراهم می کند. عالوه  دانش محور  اقتصاد  زیرساخت های دیگر  بخش های 
مهم  از شاخص های  یكی  به عنوان  نیز  روستایی  مناطق  در  این شاخص  توسعه  میزان  تلفن، 
زمینه  مناطق روستایی  تلفن در  توسعه  امروزه  دانش محور محسوب می شود.  اقتصاد  توسعه 
ارائه خدمات توام با فناوری های نوین را فراهم کرده و موجب رشد و کاربرد دانش در این 

مناطق می شود. 
5ـ7. تعداد پيام كوتاه: این شاخص نیز نشان دهنده میزان توسعه زیرساخت های ارتباطی 

الزم در اقتصاد دانش محور است. به طوری که باال بودن آن نشان دهنده شرایط مطلوب توسعه 
اقتصاد دانش محور است. 

هر  در  فناوری  و  علم  توسعه  شاخص های  از  دیگر  یكی  نشریات:  و  مقاالت  تعداد  ـ   8

کشور تعداد مقاالت است. از آنجا که این شاخص می تواند منجر به ایجاد دانش جدید و 
یا بهبود آن ها شود، نقش مهمی در توسعه  ارائه راهكارهای الزم برای حل مشكالت و  یا 
علمی و گسترش فناوری در هر کشور خواهد داشت. با توجه به تأکید دولت چین بر لزوم 
دست یابی به دانش نوین و اجرای دو برنامه مهم توسعه علم و فناوری در این کشور میزان 

تولید مقاالت و نشریات علمی در این کشور روند مطلوبی را طی کرده است. 
در  سرمایه گذاری  از  ناشی  عمدتاً  شاخص  این  توسعه  پتنت ها:  و  اختراعات  تعداد  9ـ 

پتنت ها  تعداد  یا  و  ساالنه  اختراعات  برحسب  که  است  فناوری  و  علم  بخش های گسترش 
در هر کشور تعیین می شود. دولت چین در دوران گذار تأکید ویژه ای بر توسعه نوآوری 
و  اختراعات  میزان  وضعیت  بررسی  است.  داشته  کاربردی  نوین  فناوری های  گسترش  و 
نوآوری ها در این کشور نشان می دهد که میزان اختراعات در سال 1978 برابر با 543 اختراع 
بوده است که با رشد حدود 66 برابری به 36074 اختراع در سال 2007 رسیده است. افزون 
بر آن این کشور به دنبال تغییر نظام اقتصادی خود به اقتصاد دانش محور هزینه های زیادی را 

در بخش توسعه فناوری و تحقیق در طول سال های گذشته انجام داده است. 
چین  کشور  دانش محور  اقتصاد  کارایی  سنجش  مدل  ستانده های  و  داده ها  به  توجه  با 
است.  داده شده  نشان  تا سال 2007  از سال 1978  مربوطه  اطالعات   )2( و   )1( در جدول 
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به  توجه  با  کارایی  سنجش  ستانده های  تغییرات  روند  می شود  مالحظه  که  همان طور 
شاخص های اقتصادی و فناوری با تغییر از سیستم اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور درحال 

افزایش است. 

جدول 1ـ ورودی های سنجش اقتصاد دانش محور کشور چين

شاخص
سرمایه گذاری 

در توسعه علم و 
فناوری

هزینه های توسعه 
علم و فناوری

نيروی شاغل در 
علم و فناوری

 متخصصان 
علم و فناوری

نفر10000 نفرمیلیون دالرمیلیون دالرسال  مبنا
1978298723212976543
19803112363231234521
19853453467301432115
199047834744216483540
19915323501451734212
19925515546461789231
19935762654541834521
19948619745561876231
199583517895719133830
199683148547819920780
199782908958220495010
199882799018720913340
199982789458921430140
20008278114310221650810
20018354123412221698040
20028365135413721860020
200383881467/8141/121739700
20048401200214521783020
200584112543/3167/921978680
200684083175/8189/222298170
200783214123/7220/222545110
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جدول 2ـ شاخص های مربوط به ستانده های مدل اقتصاد دانش محور کشور چين 
در طول دوره مورد بررسی

شاخص ها

شاخص های توسعه كاربرد دانششاخص های توسعه اقتصادی
شاخص های توليد 

دانش

GDPتراز تجاری
دخيره 
ارزی

سرمایه گذاری 
خارجی

تجارت 
ارتباطات

كاربران 
اینترنت

نفوذ 
موبایل

ضریب 
نفوذ تلفن

نفوذ تلفن 
روستایی

تعداد 
مقاالت

اختراعات

    مبنا

سال

100میلیون 
دالر

100میلیون  
دالر

100میلیون  
دالر

100میلیون  
دالر

100میلیون 
دالر

10000 
نفر

 10000
مشترك

 10000
مشترك

 10000
مشترك

عددعدد

19782682-11*2/119/2**192/573/423412543
19802952-19*12/522**2148028543654
19853079-149*235 .36**3129331245845
1990356587312197110*1/8685147387321432
1991410081311211151/6*4/8845174452342098
1992488544122223227*17/71147226472343974
19936119-12211301382/5*641733326491234563
1994558254231312592*1572730483512345011
199571621676543455 .875*3634071807601676342
199684361229873161209*68554951217654326843
1997952740411213211629*132370311787684517125
19981002843814324122265*238687422482701227985
19991068829315214533132*4330108723408731238543
2000118382411722543456022508453144835171761458976
20011305622619347344099337014522180376843806549056
20021438930428649255201591020601214227843912769123
2003163312555403311696479795026995262759165975009395
200419281321609915669148940033482311761015110469913908
200522473102081891926114031110039341350451106910999518292

2006265801775106631982145951370046106367791164611821125685

2007325082622152832045185912100054731365641170412652736074

China Statiscal Yearbook, 1978-2007    .اطالعات سال های مذکور در دسترس نیست*

4ـ2. تعریف  متغیرهای مدل
کشور  در  دانش محور  اقتصاد  اثرات  کارایی  سنجش  تحقیق  این  هدف  این که  به  توجه  با 
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چین در طول سال 1978 تا 2007 است. بنابر این، ابتدا با توجه به داده ها و ستانده ها میزان 
کارایی اقتصادی در هر سال محاسبه و با یكدیگر مقایسه می شوند، سپس با روش کارایی 
متقاطع میزان کارایی در هر سال دوباره بر حسب داده های سال های دیگر محاسبه می شود. 
در واقع با این روش، محاسبه کارایی در هر سال با توجه به کل دوره نرمال می شود. با توجه 
به استفاده از مدل ثانویه DEA در سنجش کارایی بخشی از این مدل براساس اطالعات سال 

2007 نشان داده شده است. 
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 نشان دهنده سالهاي مورد بررسي است. 21λ تا 1λ آزاد است. همچنينjλدر نوع عالمت بر خالف θدر اين مدل
نشان دهنده    λ21 تا   λ1 است. همچنین  آزاد   λj بر خالف  نوع عالمت  در   θ مدل  این  در 

سال های مورد بررسی است. 

5ـ2. نتایج حل مدل
سال های  برحسب  است  انجام شده   QM نرم افزار  توسط  که  مدل  از حل  نتایج حاصل 
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مختلف در جدول )3( نشان داده شده است. در این جدول همان طور که مالحظه می شود 
کارایی ستانده های اقتصادی کشور چین با توجه به داده ها قبل از انجام اصالحات اقتصادی 
متعدد  برنامه های  اجرای  با  به تدریج  که  است  بوده  پایینی  در سطح  بعد  سال های  به  نسبت 
توسعه علم و فناوری و تغییر سیستم اقتصادی این کشور به اقتصاد دانش محور، میزان کارایی 

آن در حال افزایش است. 

جدول 3 ـ محاسبه کارايی ساده تغيير نظام اقتصادی کشور چين

کاراییسالکاراییسالکاراییسال
1978%611994%1002001%73
1980%631995%772002%75
1985%551996%792003%81
1990%671997%812004%90
1991%691998%742005%95
1992%751999%702006%100
1993%782000%712007%98
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%40
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سال های مورد بررسی

 نمودار 2ـ روند تغييرات کارايی اقتصاد دانش محور در کشور چين 
از روش DEA ساده

روش DEA در واقع کارایی ساده را صرفاً برحسب ورودی ها و خروجی های هر سال 
محاسبه  برای  این روش  اگرچه  می کند.  محاسبه  سال  هر  داده های  نظر گرفتن  در  بدون  و 
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کارایی تک تک سال های مورد بررسی، مفید است اما در صورتی که تعداد سال های مورد 
نتایج  با یكدیگر مشكل خواهد بود و  بررسی زیاد باشد، مقایسه کارایی تمامی این سال ها 
برای  نیز   )CDEA( متقاطع  روش  از  منظور  این  برای  نیست.  قابل اعتماد  زیاد  مقایسه  این 

سنجش کارایی سال های مختلف استفاده می شود. 

)CDEA( 6ـ2. سنجش کارایی متقاطع
با توجه به این که در روش تحلیل پوششی داده ها میزان کارایی از طریق محاسبه نسبت مجموع 
مقدار وزن ها در  انتخاب  بر مجموع موزون ورودی ها محاسبه می شود،  موزون خروجی ها 
مدل DEA به گونه ای است که به هر کدام از سال های تحت بررسی اجازه می دهد تا اندازه 
کارایی خود را نسبت به سایر سال ها حداکثر کند. بنابر این، در این روش کارایی صرفاً برای 
حداکثر کردن نسبت ورودی ها به خروجی های همان سال محاسبه می شود. بر این اساس، 
میزان کارایی ممكن  باشد،  مطلوب  به خروجی ها  نسبت ورودی ها  از سال ها  یكی  در  اگر 
است 100 درصد شود درحالی که هدف مدل عالوه بر کسب 100 درصد کارایی با منابع 
در دسترس همان سال، سنجش کارایی با منابع مربوط به سال های دیگر نیز می باشد. برای 
این منظور در این مطالعه از روش کارایی متقاطع1 استفاده می شود. در این روش، کارایی هر 
سال عالوه بر داده های همان سال برحسب داده های سایر سال ها نیز محاسبه می شود، سپس با 
تعیین میانگین کارایی، کارایی نهایی دوره های مورد نظر به دست می آید. این روش در واقع 
نرمال کننده محاسبه شاخص کارایی بوده و بر این اساس داده ها نیز به صورت نرمال در مدل 
استفاده  خواهد شد2. بر این اساس کارایی متقاطع برحسب سال های مورد بررسی از طریق 

فرمول زیر محاسبه می شود و نتایج آن در جدول )5( نشان داده شده است. 
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1. Cross Data Envelopment Analysis.
.Doyle, J. R, Green(1994), pp567-578 2. برای مطالعه بیشتر ر.ك به مهرگان )1383( و
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 جدول 4ـ ماتريس متقاطع محاسبه کارايی اقتصاد دانش محور 
در کشور چين

سال198519801978.......... .......... .......... 2007

%87 .......... .......... ..........%53%5911978

 .......... .......... .......... .......... ..........1%611980

 .......... .......... .......... ..........1%561985

 .......... .......... ..........1 .......... .......... .......... ...........

 .......... ..........1 .......... .......... .......... .......... ...........

 ..........1 .......... .......... .......... .......... .......... ...........

1 .......... .......... ..........%92%93%962007

18/8 .......... .......... ..........1211/810/8∑
=

m

i
ij

1

کارایی متقاطع%6%61%57.......... .......... .......... %94

 جدول 5 ـ محاسبه کارايی متقاطع شاخص های اقتصاد دانش محور 
کشور چين

كاراییسالكاراییسالكاراییسال

197854199479200185

198059199577200286

198557199678200387

199063199783200491

199168199884200592

199272199983200696

199373200083200794

با توجه به کارایی محاسبه شده برای مدل اقتصاد دانش محور کشور چین مالحظه می شود، 
اجرای برنامه های متعدد علمی و حرکت سیستم اقتصادی این کشور از اقتصاد سنتی به سمت 
اقتصاد دانش محور، موجب افزایش کارایی اقتصاد این کشور به نحو چشمگیری شده است 
که بخش عمده ای از این افزایش مرهون تغییر محیط کسب وکار کشور چین و فراهم کردن 
زیرساخت های مطلوب برای این سیستم اقتصادی و استفاده از مولفه های اقتصاد دانش محور 
بوده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل ساده سنجش کارایی با مدل متقاطع نشان می دهد که 
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مدل CDEA در مقایسه با مدل DEA نتایج منطقی تر و قابل قبول تری را ارائه می کند که این 
نتایج در نمودارهای  مربوط به روند این دو روش نیز نشان داده شده است. 
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 نمودار 3ـ روند تغييرات کارايی اقتصاد دانش محور در کشور چين 
از روش DEA متقاطع

جمع بندی و مالحظات

با توجه به موضوع تحقیق نتایج زیر حاصل شد:
1ـ بررسی روند تغییرات کارایی اقتصاد کشور چین در طول دوران گذار از اقتصاد سنتی 
به اقتصاد دانش محور نشان می دهد که با تغییر سیستم اقتصادی این کشور، میزان کارایی آن 
به نحو مطلوبی افزایش داشته است. به طوری که کارایی اقتصادی این کشور در سال 1978 
که به عنوان اقتصاد سنتی محسوب می شود با گذار به دوران اقتصاد دانش محور از 54 درصد 
به 94 درصد افزایش داشته است. این عملكرد نتیجه اقدامات مهمی در این کشور از جمله: 
تغییر قانون سرمایه گذاری، ایجاد زیربناهای الزم در بخش های مختلف و حرکت به سمت 
توسعه اقتصاد بازار آزاد و از همه مهم تر اجرای برنامه های متعدد توسعه علم و فناوری مانند 
برنامه جهش بزرگ، مشعل و برنامه ملی نوآوری بوده است که به ایجاد این تحول بزرگ 
گذشته  اقتصادی  توسعه  متعدد  برنامه های  در  اگرچه  ما  کشور  سطح  در  است.  شده  منجر 
اقتصاد دانش محور و حرکت بخش های مختلف  برنامه سوم و چهارم بر موضوع  خصوصاً 
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است،  شده  زیادی  تأکید  دانش  توسعه  طریق  از  ثروت  ایجاد  و  دانایی محوری  به  کشور 
با مقایسه شرایط کشور  نبوده است.  این قوانین در عمل چندان مؤثر  به نظر می رسد که  اما 
بر  این هدف، عالوه  به  برای رسیدن  نتیجه گیری حاصل می شود که  این  ما  با کشور  چین 
زیرساخت های  ایجاد  بین المللی،  استاندارهای  رعایت  و  مؤثر  قوانین  تصویب  برنامه ریزی، 
متعدد اجتماعی و اقتصادی توسعه اقتصاد دانش محور و مهم تر از آن اجرای این قوانین، گام 

مهمی در این زمینه خواهد بود. 
2ـ یكی از علل رشد و توسعه کشور چین ایجاد ظرفیت و فراهم کردن زیرساخت های 
تجارت  خصوصاً  و  مختلف  بخش های  در  دانش محور  اقتصاد  توسعه  جهت  مناسب 
الكترونیک  تجارت  از  مدل سهم کشور چین  داده های  به  توجه  با  است.  بوده  الكترونیک 
اقتصاد این کشور به سمت  با توسعه  اما  با1/9 میلیارد دالر بوده است؛  برابر  در سال 1978 
اقتصاد دانش محور، سهم این کشور از تجارت الكترونیک در سال 2008 به 2220 میلیارد 
دالر افزایش یافته است. این موضوع نشان دهنده قابلیت توسعه تجارت الكترونیک و سهم 
آن در وضعیت فعلی دنیاست. در این شرایط استفاده از تجربیات کشور چین افق روشنی را 

برای توسعه اقتصاد دانش محور در کشور ما فراهم خواهد کرد. 
با کاربرد دانش در کشور  3ـ بررسی روند توسعه و گسترش شاخص های تولید دانش 
اقتصاد دانش محور همواره  به  اقتصاد سنتی  از  چین نشان می دهد که در طول دوران گذار 
بین این دو شاخص یک هماهنگی و هبستگی باالیی وجود داشته است. به طوری که ضریب 
همبستگی بین این دو شاخص در طول دوره مورد بررسی برابر با  0/76 است. این موضوع 
نشان می دهد که ایجاد تناسب بین تولید دانش و کاربردی کردن آن همواره ضروری بوده 

و موجب هم افزایی اثرات این شاخص ها خواهد شد. 
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