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  محور بر تولید ناخالص داخلی کشورهاهاي اقتصاد دانشتحلیل تأثیر شاخص
  

  1کاظم امجدي
 2غالمرضا رهبري بنائیاندکتر 

  3غالمرضا سلطانی فسقندیس
 

  چکیده
اقتصاد . منجر شده است» اقتصاد دانش محور«اهمیت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به تفکر 

اي  برداري از دانش نقش عمده صاد تصور کرد که در آن تولید و بهرهتوان نوعی از اقت دانش محور را می
هاي اقتصاد بر همین اساس نیز هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شاخص. کند در ایجاد ثروت ایفا می

در راستاي هدف اصلی مقاله پنج فرضیه مطرح . باشدمحور بر تولید ناخالص داخلی کشورها میدانش
اي و بر اساس ماهیت انجام قیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردي و توسعهاین تح. شده است

هاي باشد که دادهجامعه آماري این تحقیق شامل کلیه کشورهایی می. باشدکار از نوع توصیفی می
ن تعداد ای. باشدمحور بودن آنها در پایگاه اطالعاتی بانک جهانی موجود میمربوط به درجه اقتصاد دانش

ها در این به منظور تجزیه و تحلیل داده. باشد کشور می148هاي این پایگاه  کشورها بر اساس داده
  نتایج .  اسمیرنوف و آزمون رگرسیون استفاده شده است-هاي آماري کلموگروفتحقیق از آزمون

نوآوري و ابداع، هاي اقتصادي، سیستم دهد که توسعه انسانی، رژیم اقتصادي و مشوقها نشان میبررسی
  .هاي اطالعاتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارندآموزش و منابع انسانی و زیر ساخت

   
  محور، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانیاقتصاد دانش:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
در دنیاي امروز شاهد تغییرات عمیق و اساسی در اقتصاد کشورها هستیم؛ ماهیت 

 وجود دارد هاي آینده بسیار متفاوت با آنچه امروزهتولید، تجارت، اشتغال و کار در دهه
. گردیدنددر گذشته در اقتصاد منابع طبیعی به عنوان منابع اصلی محسوب می. خواهد بود

اي در ایجاد ثروت برداري از دانش سهم عمدهمحور تولید و بهرهلیکن در اقتصاد دانش
هاي به واقع اقتصاد جدید بیانگر وجوه یا بخش. غییرات یسیار زیاد استدارد و سرعت ت

آوري جدید به منظور گیري ابداعات و فنیک اقتصاد است که در حال تولید یا بکار
دستیابی به رشد ). 176، 1385صادقی و آذربایجانی، (باشدمدت میرسیدن به رشد بلند

هاي پس از جنگ جهانی  ستگذاري در سالهاي مهم سیا اقتصادي باال یکی از اولویت
هاي  یهرهدف نظ. دوم، در بیشتر کشورها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه بوده است

با . رشد اقتصادي، تبیین عوامل مؤثر بر رشد و تفاوت در ماهیت نرخ رشد کشورهاست
باصري ( میالدي مبناي متفاوتی براي توسعه اقتصادي کشورها ارائه شد1990آغاز دهه 

مطالعات اولیه عمدتاً بر نقش اساسی عوامل فیزیکی تولید مانند ). 2، 1390و همکاران، 
  اما با گسترش مفهوم سرمایه. سرمایه فیزیکی و نیروي کار در فرایند تولید  تأکید دارند

، عوامل موثر دیگري نیز در جریان رشد )شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی( 
وري منابع تولید است که تحت تأثیر یکی از این عوامل بهره. یی شدنداقتصادي شناسا

بشر در طول تاریخ همواره به دنبال کسب . گیردعوامل متعددي از جمله دانش قرار می
دانش بوده و امروزه کسب آن به یکی از اهداف بسیار مهم جوامع و کشورها تبدیل شده 

محور، تعامل  ته مبتنی بر اقتصاد دانشدر کشورهاي پیشرف). Zack, 1999, 126(است
اي با تحوالت دانشی در فرآیند تولید کاالها و خدمات در این کشورها  حرکت توسعه
اضافه شدن عامل دانش به سایر عوامل تولید تحولی را به وجود آورد که به . شدت یافت

ین گفته محور، اقتصاد شبکه و در تلفیق با جهانی شدن، اقتصاد نو آن اقتصاد دانش
   .)2، 1390باصري و همکاران، ( شود می

هاي مختلف شاهد انقالب اطالعاتی بوده است که در جهان پس از گذر از انقالب
آن منبع ارزشمند خلق ثروت و درآمد، دانش است که اهمیت روزافزون آن در عصر 

 ،1386زاهدي و خیر اندیش، (محور شده استگیري اقتصاد دانشدانایی موجب شکل
و بازده تولید زیاد ) وريبهره(هاي جدید قدرت تولیداز آنجا که با استفاده از فناوري).50
اند تا آموزش و هاي جهان اعم از صنعتی و در حال توسعه مصمم شدهشود، لذا دولتمی
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محور چرا که اقتصاد دانش. محور متحول سازندها را به سمت اقتصاد دانشکسب مهارت
وري از تورم کاسته و دهد، بلکه به کمک ارتقاء بهرهرا افزایش مینه تنها اشتغال 

رشد اقتصادي یک کشور ). 176، 1385صادقی و آذربایجانی، (دهددرآمدها را افزایش می
    وابسته به عوامل متعددي است که در این میان نقش دانش در آن غیر قابل انکار 

 تولید ناخالص داخلی کشورها در اغلب مطالعات بسیاري نشان داده است که. نمایدمی
به طوري که با افزایش . باشدهاي دانشی یک کشور میموارد تحت تأثیر زیر ساخت

   وري بهره. شک تولید ناخالص داخلی کشورها نیز افزایش خواهد یافتوري بیبهره
 هاي متفاوتی از دانش مانند آموزش رسمی و غیر رسمی،تواند تحت تأثیر جنبهمی

 ). 23، 1389بهبودي و امیري، ( مهارت و قوانین قرار گیرد
توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادي موضوع جدیدي نیست، به نحوي 

در قرن هجدهم به نقش تخصص در تولید و اقتصاد توجه داشته و  1که آدام اسمیت
 اقتصاد کمک  تأکید می کندکه خلق و توزیع دانش به بهبود کارایی در2فردریک لیست

 به نقش 6 و گودوین5 گالبرایت4 نظیر هیرشمن3طرفداران شومپیتر. کندشایان توجهی می
 نیز با ارایه 7ابداع و نو آوري در پویایی اقتصاد توجه خاصی داشته و رومر و گروسمن

اي براي علم و دانش در رشد بلند مدت نظریه جدید در زمینه سرمایه انسانی، نقش عمده
بعضی از اقتصاددانان با توجه به ). 84، 1384معمار نژاد،(شوند قائل میاقتصادي 
       آورند فاز جدید توسعه را اقتصاد دانش هایی که دارند و شواهدي که میاستدالل
بعضی دیگر از اقتصاددانان باعنایت به ظهور اقتصاد دانش به عنوان فاز جدید . می نامند

هاي اقتصادي، نظریه اقتصاد مبتنی بر  شدن سیستمتوسعه اقتصادي و مبتنی بر دانش
جامعه جهانی به طور عام و جوامع . انددانش یا نظریه اقتصاد یادگیري را مطرح کرده

توسعه یافته به طور خاص در حال ورود به مرحله جدیدي از توسعه هستند که اصطالحاً 
 به هر سامانه اقتصادي در .گویندجامعه دانش و سامانه اقتصادي آن را اقتصاد دانش می

). 1383،34انتظاري ،(گوینداین مرحله از توسعه اصطالحاً اقتصاد مبتنی بر دانش می

                                                           
1- Adam Smith  
2- Friedrich List  
3- Schumpeter  
4- Hirschman  
5- Galbraith  
6- Godwin  
7- Romer and Grossman   
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هاي اقتصادي و جهانی شدن فزاینده امور اقتصادي، افزایش شدت دانش فعالیت
افزایش شدت دانش توسط انقالب فناوري . محور دارندبیشترین تأثیر را بر اقتصاد دانش

شود؛ از طرفی جهانی شدن نیز با ات و افزایش سرعت تغییر فناوري هدایت میاطالع
زدایی ملّی و بین المللی و با انقالب ارتباطات مرتبط با فناوري اطالعات به مقررات

اما ذکر این نکته ضروري است که اصطالح اقتصاد دانش محور به . آمده استحرکت در
ها یا گردد، نه به هریک از پدیدهست اطالق میکل ساختار اقتصادي که در حال رشد ا

  ).1383،10نیوندي ،(شودترکیبی از آنها به تنهایی گفته می
محور اقتصادي است که مستقیماً بر اساس تولید،  اقتصاد دانش1OECDاز نظر 

گذاري در دانش و صنایع دانش پایه  توزیع و مصرف دانش شکل گرفته باشد و سرمایه
محور، دانش محرك در اقتصاد دانش). 1384،85معمار نژاد،(قرار گیردمورد توجه خاص 

براساس این تعریف . اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیتها است
محور تنها بستگی به تعداد محدودي صنایع مبتنی بر فناوري بسیار پیشرفته اقتصاد دانش

لیتهاي اقتصادي به شکلی بر دانش متکی است، ندارد بلکه در این نوع اقتصاد، کلیه فعا
شوند هایی نظیر معدن و کشاورزي که اقتصاد قدیمی خوانده میحتی فعالیت

در این اقتصاد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی از ). 1381،159وحیدي،(
سط و هاي مبتنی بر دانش و دانشبر مانند صنایع با فناوري برتر و متورشته فعالیت

خدمات مالی و تجاري دانش محور است، دانش بیش از عوامل سنتی نظیر، کارو سرمایه 
ي و فناوري زیستی، نه هاي نرم افزارشود و ارزش بسیاري از شرکتموجب تولید می
-هایی غیر آنها یعنی دانش، مجوزهاي فیزیکی آنان، بلکه ناشی از سرمایهناشی از دارایی

  ).1385،107عماد زاده و دیگران ،(باشدآنها میها و امتیازات علمی 
که از مصرف دانست اي از اطالعات و مهارتها   ذخیره انباشته شدهتوانرا میدانش 

در تعریفی دیگر بیان . )Zack, 1999(شود اطالعات توسط گیرندة اطالعات حاصل می
هاي شده که دانش شامل جریانی از تجربیات، ارزشها، اطالعات موجود و نگرش

گیري از تجربیات و  کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی براي ارزشیابی و بهره
    سازمان همکاري اقتصادي آسیا و اقیانوسیه . دهد اطالعات جدید به دست می

)APEC, 2000 ( دستیابی، ایجاد، انتشار و مصرف دانش را از اجزاي اصلی اقتصاد
       اي  هاي توسعه ن اقتصادي همکاريداند، در حالی که سازمامحور می دانش

                                                           
1- Organization for Economic Cooperation and Development   
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)OECD, 1996(،در . کند  به سه مرحله تولید، توزیع و مصرف دانش اشاره می
 دانش ؛کند  دانش را به دو نوع نظري و عملی تقسیم می1بندي دیگري، استیونس تقسیم

نظري را دانش رمزبندي شده قابل تبدیل به اطالعات و دانش عملی را شامل 
با توجه به  ).Stevens, 1998(نمایدمییی از قبیل بینش و آفرینش تعریف ها مهارت

). Dasgupta & David, 1994; Godin, 2001(تعاریف متعددي که از دانش ارائه شده است 
آنچه ماهیت ). Certic, 2003(تواند دانش تصور شود  هر آنچه ماهیت انسانی ندارد، نمی

هاي فیزیکی ، منابع طبیعی، انرژي و زیرساختانسانی ندارد شامل کاالهاي فیزیکی
گیرد که  به خود می» افزار سخت«در این دیدگاه، آنچه دانش نیست، عنوان . است
در کنار تعریف دانش، . شود یا به عبارت دیگر، اشیا را شامل می» هاي مادي پدیده«

 دانش در بندي بندي زیر یکی از انواع طبقه طبقه. بندي دانش نیز ضروري است طبقه
 بر این اساس، دو نوع ؛)Conceicao & Heitor, 1997(هاي جدید رشد است تئوري

  :دانش وجود دارد
دانش رمزنگاري و ذخیره شده در خارج از ذهن انسان، بـراي مثـال           ): ها  ایده(افزار    نرم. 1

  ها، اسناد و مدارك، نوارهاي کاست و غیره؛CDدر کتابها، 
تواند از فرد جدا شـود و در ذهـن هـر انـسانی          دانشی که نمی   ):هامهارت(افزار    مهارت. 2

  .ها، استعدادها و غیره ذخیره شده است، نظیر توانایی
در سطح ) هاها و مهارت ایده(افزار  افزار و مهارت تفاوتهاي مفهومی بین نرم
تواند در  ود که میش ها به دانشی اطالق می ایده. رمزنگاري کردن دانش نهفته است

ها  توانند مانند ایده ها نمیها مطرح شود؛ مهارت ، نمادها یا دیگر وسایل ابزار ایدهکلمات
  . رمزنگاري شوند، بلکه همیشه به شکل پنهانی یا نهفته در افراد وجود دارند

هاي انجام گرفته داراي چهار بنديمحور در تقسیمبر همین اساس نیز اقتصاد دانش
در این . گیردانش و استفاده مؤثر از دانش را در بر میپایه و رکن می باشد که توسعه د

  .نماییممحور را بررسی میهاي اقتصاد دانشبخش به طور خالصه پایه
  
  نیروي کار آموزش دیده و متخصص) الف

مندي از دانش، جمعیت آموزش دیده و براي خلق، تحصیل، انتشار و بهره
وري عوامل ده باعث افزایش بهرهباشد چرا که افراد آموزش دیمتخصص ضروري می
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تواند به منظور تشخیص آموزش می. گردندتولید و در نهایت موجب رشد اقتصادي می
        هاي خود نیاز دارند و همچنین تطبیق ها یا اقتصاد براي انجام فرایندآنچه بنگاه
استفاده از هاي جدید با تقاضاهاي داخلی مؤثر باشد، که این خود نیز به دلیل فناوري
تواند محرکی براي نوآوري و طراحی محصوالت جدید مطابق با هاي متعدد میفناوري

بیشتر مطالعات ). Chen & Dahlman, 2005, 5(فرهنگ خاص یک کشور باشد
تجربی انجام گرفته در حوزه رشد و توسعه، در کشورهاي مختلف، بر روي بازده کارکنان 

براي مثال بارو با استفاده ). Solow,1957,312-320(تو سرمایه انسانی تمرکز یافته اس
 کشور جهان، روند  رشد نرخ ثبت نام در سطح 98براي 1960-1985هاي مقاطع از داده

گیري  به عنوان نماینده سرمایه انسانی اندازه1960اول و دوم آموزش را نسبت به سال 
آموزش، تأثیرات مثبتی بر رشد کرده و مشاهده نمود  رشد ثبت نام در سطح اول و دوم 

با نگرشی متفاوت،  )2000( هانوشک و کیمکو). Barro,1991,407-431(دارد اقتصادي
تمرکز خود را بر کیفیت آموزش قرار داده و با استفاده از امتیاز آزمونهاي بین المللی به 

د ها، اثرکیفیت آموزش را در رشهاي آموزشی کشوراي براي سیستمعنوان نماینده
دهد که کیفیت آموزش اثرات گیري نمودند و نتایج تحقیق آنها نشان میاقتصادي اندازه

  ). Hanushek & Kimko,2000,1184-1208( مثبتی بر رشد اقتصادي دارد
  
  سیستم کاراي نوآوري و ابداعات )ب

      کنند که پیشرفت فنی منبع مهمی براي رشد تئوریهاي اقتصادي بیان می
                    ست و یک سیستم نوآوري کارا کلید پیشرفت فنی است وري ابهره

)Pilat & Lee,2001;Romer,1986,1002-1037  .(اي یک سیستم نوآوري به شبکه
ها براي تحصیل، خلق، انتشار و استفاده از دانش هایی که کشور از نهادها ، قوانین و رویه
ها، مراکز عمومی تم نوآوري شامل دانشگاهنهادها در سیس. نیاز دارند، اشاره دارد

آدامز با استفاده از . گذاري استگذاري و خط مشیوخصوصی پژوهش و منابع سیاست
بین ... هاي مختلف علم مانند دارو،کامپیوتر، مهندسی و مقاالت منتشر شده در زمینه

یاالت متحده وري صنایع تولیدي در ا  تأثیر آنها را بر رشد بهره1980 تا1953سالهاي 
 وري مشاهده نمودگیري کرد و تأثیر مستقیم انتشار مقاالت علمی را بر رشد بهرهاندازه

)Adams,1990,673-702( .  
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  زیر ساخت اطالعاتی و ارتباطی مناسب ) ج
 در یک اقتصاد به در دسترس بودن، قابل )ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات 

     ها، مجموعه رادیوها و ها، تلویزیونا، تلفناطمینان بودن و اثر بخشی کامپیوتره
 را ICTبانک جهانی، . باشند بستگی داردهاي مختلفی که به آنها متصل میشبکه

ها جهت دسته بندي کردن، ذخیره کردن، ترکیب سخت افزار، نرم افزار، شبکه و رسانه
ر از طریق تلفن، پردازش، ارسال و ارائه اطالعات در اشکال صدا، داده، متن و تصاوی

فناوري ). Worldbank,2003a &2003b(رادیو، تلویزیون و اینترنت تعریف کرده است
در سالهاي اخیر به  باشند ومحور میاطالعات و ارتباطات ستون فقرات اقتصاد دانش

عنوان ابزاري مؤثر براي بهبود و رشد اقتصادي و توسعه پایدار شناسایی و مدنظر قرار 
ناوري اطالعات و ارتباطات مزایاي بسیاري دارد که از آن جمله می توان به ف. اندگرفته

ها، غلبه بر مرزهاي جغرافیایی، افزایش جریان اطالعات، کاهش عدم کاهش هزینه
پذیري اشاره اطمینان در معامالت به دلیل دستیابی سریع به اطالعات و افزایش رقابت

   ).Oliner etal,2000,3-22(کرد
  
   نهادي و محرك اقتصادي رژیم) د

نظام اقتصادي . آخرین پایه اقتصاد بنیان، رژیم نهادي و محرك اقتصادي است
محور باید داراي کمترین میزان نوسان در قیمت باشد، تجارت جهانی آزاد بوده و  دانش

خوردار باشند که این امر باعث افزایش رقابت و صنایع داخلی نباید از قوانین حمایتی بر
هاي دولت و بودجه کنترل شده و هزینه. گرددث کار آفرینی در اقتصاد داخلی میباع

   هاي سالم را داشته باشدگذاريسیستم مالی توانایی تخصیص منابع براي سرمایه
)Chen & Dahlman,2005, 8 .(  

هاي مختلفی براي اندازه گیري میزان دانش محور بودن اقتصاد کشورها، شاخص
ها الگویی براي با این وجود، در بسیاري از موارد، این شاخص. گیردقرار میمورد استفاده 

    کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است تا با توجه به شاخص و زیر 
در زمینه . هاي مختلف اقتصادي جبران نمایندهاي آن کمبودهاي خود را در حوزهبخش

ائه شده است که برخی از مهمترین آنها را هاي محتلفی ارمحور، شاخصاقتصاد دانش
  ). 153-157، 1389عمادزاده و شهنازي، (توان به صورت زیر بیان نمودمی
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  مدل هاروارد) الف
هاي این شاخص از چهار بخش اصلی دسترسی به شبکه، دانش شبکه، انجمن
  . شبکه و اقتصاد شبکه تشکیل یافته و هر کدام از سه زیر بخش تشکیل یافته است

  
    APEC1 شاخص) ب

 شامل چهار بخش اصلی خلق APECمحور ارائه شده توسط شاخص اقتصاد دانش
  . باشددانش،کسب دانش، انتشار دانش و استفاده از دانش می

  
  :شاخص بانک جهانی) ج

بانک جهانی شاخصی تحت عنوان روش تخمین دانش ارایه کرده که شامل پنج 
هاي نهادي، آموزش و هاي اقتصادي و رژیم بخش اصلی عملکرد اقتصادي، محرك
روش امتیازدهی بدین . باشدهاي اطالعاتی می منابع انسانی، سیستم ابداعات و زیرساخت

؛ به طوري که ده بندي گردیده ها از صفر تا ده ردیف صورت است که تمام مؤلفه
 جود در مومحور یک کشور نسبت به بقیه کشورهاي بودن اقتصاد دانشدهنده باال نشان
دهنده پایین  بودن اقتصاد دانش محور یک کشور نسبت به بندي و صفر نشان  رده

  .است) 1(روش امتیازدهی این شاخص به صورت رابطه. سایرین است
)                                                                                   1(رابطه

)1(10)(
Nc
NhuNormalized −×=

 
  

 مؤلفه مربوط به کل کشورها چهاردههاي بانک جهانی براي   دادهuآن که در 
 بانک جهانی در هر مؤلفه،کلّ کشورها را به ترتیب از بیشترین به کمترین .است
کند سپس براي محاسبه امتیاز شاخص در هر کشور، تعداد کشورهایی که بندي می دسته

 نشان Ncداد کل کشورها در نمونه با و تع Nhدر رتبه باالتر از آن کشور قرار دارند با 
  .شود داده می

                                                           
1- Asia- Pacific Economic Cooperation  
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هاي ارایه شده، شاخص بانک جهانی به دالیلی چون کامل با توجه به شاخص
ها، اعتبار جهانی شاخص و موجود بودن آمار و اطالعات آن بودن نسبت به دیگرشاخص

  .به عنوان شاخص الگو مد نظر قرار گرفته است
محور در داخل و  سال اخیر در زمینه اقتصاد دانشبرخی از تحقیقاتی که در چند

توان به صورت خارج انجام گرفته و نتایج آن به صورت مکتوب منتشر شده است را می
  .زیر خالصه نمود

رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان در تحقیقی به بررسی ) 1389(بهبودي و امیري
در تحقیقی به ) 1385(آذربایجانیصادقی و . اندتوجه نمودهو رشد اقتصادي در ایران 

. اند توجه نمودهنقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضاي نیروي کار ایرانبررسی 
بررسی میزان تحقق اقتصاد دانش محور در در تحقیقی به ) 1385( عمادزاده و همکاران

در ) 1383(فرددانایی. اندو مقایسه تطبیقی آن با سه کشور همسایه ایران پرداختهایران 
  .توجه نموده است اقتصاد دانش محور و حفظ تمامیت نهادي دانشگاهتحقیقی به بررسی 

به سوي تعریف دوباره از : در تحقیقی با عنوان دانش و زندگی) 2010(1سابائو
اقتصاد مبتنی بر دانش و رابطه آن با توسعه پایدار به بررسی بررسی انواع تعاریف و 

گیري آن، وع اقتصاد مبتنی بر دانش و چگونگی اندازهرویکردهاي مختلف به موض
کر و . همچنین نظریات مختلفی که در حوزه توسعه پایدار ارائه شده است، پرداخته است

 محققان با بیان اینکه یکی. انددر تحقیقی به برسی اقتصاد دانشی پرداخته) 2009(2رایان
 فضایی در قرن حاضر اجتماعی سازمان از به منظور درك معاصر قدرتمند روش هاي از

پیشرفت فناوریهاي منجر شده است؛ در این میان » دانشاقتصاد « ظهور براست که 
اطالعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دانش به عنوان یک عامل تعیین کننده در رقابت 

سو و  .کندوري سازمانی، الزامات خاصی را براي سازمان ایجاب میپذیري و بهره
هاي هاي رقابتی به منظور نوآوريدر تحقیق به بررسی سیاست) 2008(3همکاران

  .اندتکنولوژیک در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش توجه نموده
توان از دانش به عنوان عامل مهمی در  افزایش بر اساس مباحث مطرح شده می

هاي بنابراین بررسی تأثیر شاخص. وري و تولید ناخالص داخلی کشورها نام بردبهره
. باشدمحور بر تولید ناخالص داخلی کشورها داراي اهمیت می مختلف یک اقتصاد دانش

                                                           
1- Sabau  
2- Kerr & Riain  
3- Hsu etal  
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ریزان را گذاران و برنامهتواند سیاستبر همین اساس نیز نتایج مطالعاتی از این قبیل می
هاي مربوط به بخش دانش و افزایش ظرفیت تولیدي یاري در تهیه و تدوین سیاست

  :نیز اهداف این تحقیق عبارتند ازبر همین اساس . رساند
  تعیین تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی کشورها؛ )1
  هاي اقتصادي بر تولید ناخالص داخلی کشورها؛تعیین تأثیر مشوق )2
  تعیین تأثیر سیستم نوآوري و ابداع بر تولید ناخالص داخلی کشورها؛ )3
  ناخالص داخلی کشورها؛تعیین تأثیر آموزش و منابع انسانی بر تولید  )4
  هاي اطالعاتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها؛ تعیین تأثیر زیر ساخت )5

  
  ابزار و روش 

    اي محسوب  این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردي و توسعه
باشد که از همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت انجام کار از نوع توصیفی می. می شود
جامعه آماري این پژوهش . ي خاص متناسب با این موضوع برخوردار استها قابلیت

محور بودن هاي مربوط به درجه اقتصاد دانشباشد که دادهشامل کلیه کشورهایی می
    تعداد این کشورها بر اساس . باشدآنها در پایگاه اطالعاتی بانک جهانی موجود می

ر این تحقیق با توجه به هدف تحقیق و به د. باشد کشور می148هاي این پایگاه  داده
گیري گونه نمونهگیري نیست و هیچدلیل اطالعات کالن اقتصادي نیازي به نمونه

  .صورت نگرفته است و کل جامعه مورد بررسی قرار قرار گرفته است
در تحقیق حاضر براي جمع آوري مبانی نظري و پیشینه تحقیق  از فیش تحقیق 

هاي ها، به منظور آزمون فرضیه؛ همچنین براي جمع آوري دادهاستفاده گردیده است
  . هاي بانک جهانی استفاده شده استتحقیق از پایگاه داده

 - هاي کلموگروفها نیز در این تحقیق از آزمونبه منظور تجزیه و تحلیل داده
ها و از شیوه تجزیه و تحلیل علت و اسمیرنوف جهت تست نرمال بودن توزیع داده

محور بر تولید هاي اقتصاد دانشجهت بررسی تأثیر شاخص) آزمون رگرسیون( لولیمع
  .ناخالص داخلی کشورها استفاده گردیده است
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  هایافته
  هاي بدست آمده براي متغیرهاي تحقیق  آزمون نرمال بودن داده)الف

هاي بدست آمده براي متغیرهاي تحقیق از آزمون براي آزمون نرمال بودن داده
 .نشان داده شده است) 1(نتایج در جدول.  اسمیرنوف استفاده شده است-ولموگروفک
  

 هاي تحقیق اسمیرنوف براي داده-نتایج حاصل از آزمون کولموگروف): 1(جدول 
  )sig(داريسطح معنی Z اسمیرنوف -کلموگروف  متغیر

  648/0  737/0 تولید ناخالص داخلی
  148/0  141/1  رژیم اقتصادي و محرك اقتصادي

  201/0  071/1  سیستم نوآوري
  225/0  044/1  آموزش

  296/0  001/1  فناوري اطالعات و ارتباطات
  600/0  766/0  شاخص توسعه انسانی

 
ها از توزیع ها فرض صفر چنین است که توزیع دادهدر آزمون نرمال بودن داده

 ،)1(توجه به جدول با . کند و فرض مقابل بر خالف این امر داللت داردنرمال تبعیت می
توان گفت که  بوده است، از این رو می05/0ها بیشتر از داري تمامی دادهسطح معنی
به همین منظور براي . هاي تحقیق نرمال استهاي بدست آمده از پرسشنامهتوزیع داده

  .توان استفاده نمودها از آمار پارامتریک  و آزمون رگرسیون میآزمون فرضیه
  
  هاي تحقیقضیهآزمون فر) ب

هاي تحقیق از مدل رگرسیون استفاده شده در این مقاله به منظور آزمون فرضیه
  . نتایج این آزمون براي فرضیه اول به عنوان نمونه ارایه شده است. است

0H :شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر ندارد .  
1H :شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارد.  
  

  ضریب هبستگی و ضریب تعیین بین شاخص توسعه انسانی و تولید ناخالص داخلی کشورها): 2(جدول

 ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطاي معیار تخمین
  ضریب
 هبستگی

72055/2 119/0 125/0 354/0 
 فرضیه اول
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شود میزان ضریب همبستگی محاسبه شده مالحظه می) 2(ه که در جدول همانگون
باشد و این بدین معنی است که ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته  می354/0

 محاسبه شده است که میزان 125/0همچنین ضریب تعیین برابر . باشد درصد می4/35
توان گفت به بیان دیگر می. دهد می مستقل را نشانتبیین متغیر وابسته از طریق متغیر

  . درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به توسعه انسانی آنها ارتباط دارد5/12
هاي رگرسیونی، تحلیل واریانس رگرسیون به هاي مدلیکی دیگر از خروجی

 برآورد Fمنظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است که از طریق آماره 
داري محاسبه شده براي این سطح معنی. آورده شده است) 3( آماره در جدولاین. شودمی

  .شودباشد؛ پس فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تأیید می می000/0آماره برابر 
  

  )ANOVA(تحلیل واریانس رگرسیون): 3(جدول

 F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات   فرضیه
  سطح

 معنی داري
 559/149 1 559/149 رگرسیون
 اول 401/7 141 595/1043 باقیمانده
 - 142 154/1193 کل

207/20 000/0 

  
ها نتایج مربوط به ضریب همبستگی و تحلیل واریانس رگرسیون براي سایر فرضیه

  .آورده شده است) 4(نیز در جدول 
  
  هاسایر فرضیهنتایج مربوط به ضریب همبستگی و تحلیل واریانس رگرسیون براي ): 4(جدول

  شماره  تحلیل واریانس رگرسیون
   فرضیه

  ضریب
  همبستگی

  ضریب
 Fآماره   تعیین

  سطح
  نتیجه  داريمعنی

  رابطه خطی  000/0 187/55 281/0 530/0  2
  برقرار است

  رابطه خطی  000/0 611/63 311/0 558/0  3
  برقرار است

  رابطه خطی  000/0 168/58 292/0 540/0  4
  برقرار است

  رابطه خطی  000/0 040/49 258/0 508/0  5
  برقرار است
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  .ها و ضرایب برآورد شده رگرسیون براي فرضیه اول آمده استآماره) 5(در جدول 
  

 اولها و ضرایب برآورد شده براي فرضیه آماره): 5(جدول
 متغیر ضرایب خطاي معیار ضرایب استادارد شده tمقدار  داريسطح معنی

 عدد ثابت 262/3 455/0 - 171/7 000/0
  شاخص توسعه انسانی  354/0  079/0  354/0  495/4  000/0

 
داري محاسبه شـده بـراي عـدد ثابـت و متغیـر      ، سطح معنی )5( با توجه به جدول     

دهد که فرض تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صـفر رد           مستقل نشان می  
ادعا نمود که توسعه انسانی بر      % 95به عبارت دیگر، می توان در سطح اطمینان         . شودمی

معادلــه رگرســیون بــراي فرضــیه اول بــه . تولیــد ناخــالص داخلــی کــشورها تــأثیر دارد
135402623(صورت xyGDP // نـشان دهنـده نمـره تولیـد         GDPy. باشد می )=+

ضـرایب بـرآورد شـده      . باشد نشان دهنده شاخص توسعه انسانی می      1xناخالص داخلی و  
 . آمده است) 6(ها در جدولرگرسیون براي سایر فرضیه

 
  هاضرایب برآورد شده رگرسیون براي سایر فرضیه): 6(جدول

  
  
  
  
  
  
  

  ضریب متغیر مستقل  عرض از مبدأ

ضیه
فر

  

  معادله رگرسیون
α  t  sig نتیجه  β  t  sig  نتیجه  

2  256201352 xGDPy //   تأیید  000/0 429/7  562/0  تأیید  000/0 837/4 135/2  =+

3  363107531 xGDPy //  تأیید  000/0  976/7  631/0  تأیید  00/0 826/3  753/1  =+

4  459200982 xGDPy //  تأیید  000/0  627/7  592/0  تأیید  000/0 707/4 098/2  =+

5  555401512 xGDPy //   تأیید  000/0 658/4  554/0  تأیید  000/0 658/4 151/2  =+
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 نشان  3xنشان دهنده متغیر رژیم اقتصادي،      2x) 6( رگرسیونی جدول  معادالت در
نشان دهنده متغیـر زیـر   5xنشان دهنده متغیر آموزش، 4xدهنده متغیر سیستم نوآوري،   

نشان دهنده تولیـد ناخـالص داخلـی کـشورها          GDPyهاي فناوري و اطالعاتی و      ساخت
  . باشدمی

گیرد، استقالل خطاهـا از     یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می          
در صورتی کـه فرضـیه اسـتقالل خطاهـا رد شـود و خطاهـا بـا یکـدیگر                   . یکدیگر است 

به منظور بررسی استقالل . نداردهمبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود 
مقدار آماره این آزمـون در      . شود واتسون استفاده می   -خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین     

آزمون یعنی  0H قرار گیرد، 5/2 تا 5/1چنانچه این آماره در بازه . قرار دارد+ 4 و 0دامنه 
شـود یعنـی    رد مـی   0Hر غیر اینصورت    شود و د  عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می     

نتـایج آزمـون   . همبستگی بین خطاها وجود دارد و نمی توان از رگرسـیون اسـتفاده کـرد        
هـاي تحقیـق در    واتسون براي هر یک از معادالت رگرسیون مربوط به فرضـیه        -دوربین
 .آمده است) 7(جدول 

  

 
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تحقیقن براي هر یک از معادالت رگرسیون مربوط به فرضیه واتسو- نتایج آزمون دوربین): 7(جدول 
  متغیرهاي مستقل و وابسته معادله رگرسیون

ره 
شما ضیه
فر

  متغیر وابسته  متغیر مستقل  
 مقدار 

  نتیجه  دوربین واتسون

  شودفرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می  888/1  تولید ناخالص داخلی  شاخص توسعه انسانی  1
  شودفرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می  205/2  تولید ناخالص داخلی  تغیر رژیم اقتصاديم  2
  شودفرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می  476/2  تولید ناخالص داخلی  سیستم نوآوري  3
  شودفرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می  255/2  تولید ناخالص داخلی  آموزش و منابع انسانی  4
  شودفرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می  325/2  تولید ناخالص داخلی  هاي اطالعاتیزیر ساخت  5
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هـا  هاي مدل رگرسیون خطی این است که میـانگین باقیمانـده           دیگر از فرض   یکی
هـاي آن،   همچنین یکی دیگر از فرض    . بایستی برابر صفر و واریانس آنها عدد ثابت باشد        

هـاي مربـوط بـه      ها از آماره  براي بررسی این فرض   . ها است ودن باقیمانده فرض نرمال ب  
 اسـمیرنوف اسـتفاده شـده       -ها و جهت تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف        باقیمانده
و ) 9(هـاي فرضـیه اول و در جـدول          هاي مربوط بـه باقیمانـده     آماره) 8(در جدول   . است
  .ها را نشان داده شده استنتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده) 1(شکل

  
  هاي فرضیه اولهاي مربوط به باقیماندهآماره): 8(جدول

    حداقل داده  حداکثر داده  میانگین  انحراف معیار  تعداد
  مقادیر برآوردي  262/3  790/6  032/5  026/1  143
  باقیمانده  -795/5  011/6  000/0  710/2 143
  دي استانداردمقادیر برآور  -725/1  721/1  00/0  000/1 143
  باقیمانده استاندارد  -130/2  210/2  00/0  996/0 143

  

  هاي فرضیه اولآزمون نرمال بودن باقیمانده):  9(جدول 
  میانگین  000/0
  انحراف معیار  710/2
 Z اسمیرنوف - کلموگروف  846/0
  )sig(سطح معنی داري  471/0
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 ضیه اولهاي فرنتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده): 1(شکل
 
 

ها براي فرضـیه اول    شود میانگین باقیمانده  مالحظه می ) 9(و  ) 8(چنانچه درجداول   
همچنین نتایج حاصـل از     . باشد می 710/2برابر صفر و انحراف معیار آنها برابر عدد ثابت          

هاي رگرسیون،   اسمیرنوف و هیستوگرام رسم شده در مورد باقیمانده        -آزمون کولموگروف 
ها را تأیید کرده و بنابراین رگرسیون خطی برآورد شده بـراي          ن باقیمانده فرض نرمال بود  

هـا نیـز در     ها براي سایر فرضیه   نتایج مربوط به باقیمانده   . باشدفرضیه اول مورد قبول می    
  .آمده است) 10(جدول 
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  نتایج و بحث
  :دهد کهها نشان میبطورکلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه

  . شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارد) 1
  . صادي بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر داردهاي اقتمشوق) 2
  .سیستم نوآوري و ابداع بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارد) 3
  . آموزش و منابع انسانی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارد) 4
  . هاي اطالعاتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر داردزیر ساخت) 5

 
 فرضیه اول و چهارم تحقیق که نـشان دهنـده تـأثیر توسـعه انـسانی و                   به توجهبا  

توان بیان نمود کـه    باشند، می آموزش و منابع انسانی بر تولید ناخالص داخلی کشورها می         
افزایش کمیت و کیفیت افراد ماهر و آموزش دیده در یک جامعه شده این دو متغیر باعث   

اشتن دانش نو و ارتقاي دانـش موجـود و در کـل             و از این طریق نیاز جامعه را در مورد د         
افزایش در کمیت و کیفیت نیـروي انـسانی از          . سازندافزایش سرمایه انسانی بر طرف می     

سـازد و از طـرف دیگـر باعـث افـزایش کـارایی       طرفی نیروي کار را ماهرتر و تواناتر می     
ـ          در نتیجه بهره  . شودسرمایه می  ه دنبـال آن تولیـد      وري  عوامل تولید افـزایش یافتـه و ب

هـاي  مـشوق در فرضیه دوم نقش رژیـم اقتـصادي و          . یابدناخالص داخی نیز افزایش می    
دولـت و قـوانین     دهـد   اقتصادي بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأیید شده که نشان می          

ها و قوانین موثر، انگیزه را براي استفاده کارا از دانش موجود،  توانند با ارائه مشوق   کارا می 
ایـن کـار    . هاي موجود با دانش جدیـد افـزایش دهنـد         کسب دانش جدید و کاربرد دانش     

دهد کـه   فرضیه سوم نشان می   . گرددوري و تولید ناخالص داخلی می     موجب افزایش بهره  
سیستم نوآوري و ابـداعات     . سیستم نوآوري و ابداعات بر تولید ناخالص داخلی موثر است         

هاي بدیع و نـو بـر مـشکالت پـیش روي صـنایع و ارائـه                 حلتواند از طریق ارائه راه    می

  هابراي سایر فرضیه) خطاها(ها ها و توزیع باقیماندهآماره): 10(جدول
  توزیع خطاها  واریانس خطا  هاامیانگین خط  فرضیه

  نرمال  658/0  00/0  2
  نرمال  729/0  00/0  3
  نرمال  894/0  00/0  4
  نرمال  636/0  00/0  5
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هاي مختلف اقتصادي یک کشور غلبـه       هاي موجود در بخش   فناوري جدید بر محدودیت   
وري عوامل تولید را افزایش دهد که این نیز به نوبه خـود بـر               نموده و از این طریق بهره     

تـوان   تحقیق نیـز مـی     در مورد فرضیه پنج   . تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی خواهد داشت      
هـاي ناشـی از     هاي اطالعـاتی نیـز باعـث غلبـه بـر هزینـه            ساختبیان نمود، داشتن زیر   

هـاي  هاي مکانی و زمانی شده و هزینه تحمیل شده تا حد ممکن براي بخش             محدودیت
هـاي اطالعـاتی موجـب کـارایی و اثربخـشی      ساختزیر. آوردمختلف اقتصادي پایین می 

ات گردیده و این امر باعث بهبـود فراینـد تولیـد، تعمیـق سـرمایه،                توزیع دانش و اطالع   
توان عنوان نمود   به طور کلی به عنوان می     . شودپیشرفت فناوري و کیفیت نیروي کار می      

هـاي مختلـف    هاي جدیـد و فنـاوري در بخـش        محور از طریق پژوهش   اقتصاد دانش که  
زوده، رشـد اقتـصادي را متـأثر        اقتصادي و تجاري نمودن آنها در ایجاد و کسب ارزش اف          

افزایش سرمایه تحقیق و توسعه در راستاي تداوم حمایت از نوآوري و بهبـود در      . سازدمی
هـاي  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات توسـط نهـاد   ساختهاي تولید، گسترش زیر   روش

هایی که به افزایش سهم دانـش در تولیـدات و خـدمات یـک               ذیربط و حمایت از فعالیت    
تواند در تولید ناخالص داخلی و به عام در         ور، به ویژه بخش خصوصی منجر شود، می       کش

  . اقتصاد یک کشور نقش به سزایی داشته باشد
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