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  چکیده
  

ها و اطالعات در کنار  اطالعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده يگسترش وسیع فناور

بدیل در رشد و  آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادي مناسب و نوآوري در اقتصاد، نقشی بی

بنیـان بـر رشـد     نقـش و تـاثیر اقتصـاد دانـش     یـین توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تب

رشـد   هـاي  بـر مبـانی مطـرح شـده در خصـوص مـدل      است. از این رو، بـا تکیـه    ياقتصاد

بـا اسـتفاده از    يبـر رشـد اقتصـاد    یـان اقتصـاد دانـش بن   یرگذاريتاث يپارامترها ي،اقتصاد

هـاي   در قالـب مـدل داده   یالديم 2014تا  2010 هاي سال یکشور جهان ط 139 هاي داده

در کنـار   یاجتمـاع  یهاز سـرما  گیـري  حاضـر در بهـره   یقتحق یژگیبرآورد شد. و ییتابلو

در مـدل رشـد مـورد بـرآورد      یانسان یرويو ن یزیکیف یهسرما یان،بن شاخص اقتصاد دانش

 یگـاه جا یـین مـدل، باعـث تب   یحتصـر  يرفع خطـا  یلاست که ضمن بهبود برآوردها به دل

دار  شده است. نتـایج حـاکی از اثـر مثبـت و معنـی      یزن يدر رشد اقتصاد یاجتماع یهسرما

بـر رشـد    یزیکـی ف یهو سـرما  یانسـان  یـروي ن ی،اجتماع یهبنیان، سرما شاخص اقتصاد دانش

  اقتصادي کشورهاي مورد بررسی است.
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آمـوزش،  ، ICT ی،اجتمـاع  یهبنیـان، رشـد اقتصـادي، سـرما     اقتصـاد دانـش   هـا:  کلیدواژه

  .  نوآوري، رژیم اقتصادي

                                                                                                              
تحقیق حاضر با استفاده از حمایت مالی سازمان فناوري اطالعات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و  - ١

  انجام گرفته است. 06/04/1394مورخ  1680اطبائی(پژوهشکده علوم اقتصادي) طی قرارداد شماره دانشگاه عالمه طب

  salem207@yahoo.com ، پست الکترونیکی: یئدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا ستادیارا *



  1397، بهار 68شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي     188

 

 

  مقدمه -1

 اسـت. در  شـده  لیدي توسعه اقتصادي و اجتماعی مبدلبه محرك ک در عصر حاضر 1دانش

 شـده اسـت   لی جهـان را شـام  لـ ص داخلدرصـد تویـد ناخـا    27 بـر،  صنایع دانش 2012 لسا

(National Science Board, 2016)  . بـراي  دانش « بانک جهانی در گزارشی با عنوان

 87، همبسـتگی ذخیـره دانـش و توسـعه اقتصـادي      2007 لکند که در سا می اظهار 2»توسعه

  درصد بوده است. 

نوین شـناخته   قتصاددر ا مهمید لتو لیک عامعنوان  دانش بهکارگیري  بهامروزه هر چند 

در ادبیـات توسـعه    و نیـروي کـار   هیدرگذشته تمرکز بـر نقـش و اهمیـت سـرما     اما ،شود یم

ناشـی از   ،کشـورها  یافتگیـ  بود و این اعتقاد وجود داشت که سـطح متفـاوت توسـعه   ط لمس

 يکشورها دستیابی ،رفت یانتظار م ،نیبنابرا .ستا ها ) آنیکیزی(ف يا هیسرما انسانی و منابع

عـدم تاییـد   دلیـل  سرمایه به  ییگرا انیاین بن که ی. هنگامبینجامداین منابع به توسعه  بهفقیرتر 

 ه کشـورهاي داراي جمعیـت و منـابع نفتـی و معـدنی فـراوان)      لتجربی (از جمشواهد  توسط

 طـرح  ، سـنگ بنـاي  )1992، 3و، گرگوري، رومر و ویلینک(م یت خود را از دست دادلمقبو

  ایجاد محیط مناسب براي توسعه در اقتصاد نوین گذاشته شد. 

اي در  حظـه الف قابـل م الدهنـده اخـت   هاي بین کشوري نشانمشاهدات تاریخی و تفاوت

خصـوص بـا    رشد اقتصادي مبتنـی بـر سـرمایه و کـار اسـت. ایـن مسـاله بـه         هاي لمد پسماند

ورود به دوران اخیر که شاهد رشد شتابان فناوري بـه صـورت خـاص و دانـش بـه صـورت       

در سـطح عمـومی،   «گویـد:   عام هستیم، بیشتر قابل مالحظه است و همـانطور کـه رومـر مـی    

هـاي   باالتر بودن اسـتاندارد زنـدگی امـروز نسـبت بـه قـرن       لن عامتری توان مهم دانش را می

عات رشـد اقتصـادي نشـان داده اسـت بخـش اعظـم افـزایش در تولیـد         لگذشته دانست؛ مطا

و، یــ(منک» ســرانه در طــول زمــان ناشــی از جــزء پســماند یــا همــان پیشــرفت فنــاوري اســت. 

  ).  1992گرگوري، رومر و ویل، 

                                                                                                              
 بـر  تکیـه  بـا  و اطالعـات  دار معنـی  و یافتـه  سـازمان  آوري جمـع  طریق از که است  هایی ارزش و عقاید شامل دانش - 1

بندي است. در این متن، دانـش بـه    است و در بر دارنده طیف وسیعی از تعاریف و طبقه آمده دست به استنتاج و تجربه

  معنی عام آن و مشتمل بر دانش پایه تا دانش کامال کاربردي مورد نظر است.

2- Knowledge for Development 
3- Mankiw, Gregoty, Romer, and Weil 
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ور آن لـ خصوص سرمایه انسانی کـه تب طرح مباحث جدید درالوه بر هاي اخیر ع لدر سا

 لپذیرد، سرمایه اجتماعی نیز توانسته است جایگاه قاب بودن اقتصاد صورت میبنیان  دانش در

 . سـرمایه )1995، 1(فوکویامـا  توجهی را در تبیـین رشـد و توسـعه اقتصـادي بـه دسـت آورد      

 رشـد  در تلـ دو و بـازار ، هـا  نگـاه ب بـین  اطمینـان  و همکـاري  اهمیـت  بـر  کیـد تا با اجتماعی

 و خـارجی  اثـرات  پیـدایش  و افـراد  تصـمیمات  بـین  لمتقابـ  وابسـتگی . دارد نقـش  اقتصادي

 ،از ایـن رو  .سـازد  مـی  زملـ م را اجتماعی رفاه کردن بیشینه براي همکاري، عمومی هايالکا

سرمایه فیزیکی، نیـروي انسـانی و سـرمایه انسـانی در تبیـین       لدر کنار سه عام باید لاین عام

  گیري رشد اقتصادي مورد استفاده قرار گیرد. لچگونگی شک

سـرمایه انسـانی (از رهگـذر     لتبیین جایگـاه تاثیرگـذاري دو عامـ    لعه حاضر به دنبالمطا

مسـیر در  رشد اقتصادي اسـت. در ایـن    ل) و سرمایه اجتماعی در بین عوامبنیان دانش اقتصاد

گام نخست، ضمن بررسی پیشینه پژوهش به بررسی مبانی نظري رشد اقتصـادي پرداختـه و   

چگـونگی   ،و سـرمایه اجتمـاعی  بنیـان   دانـش  تـر دو مفهـوم اقتصـاد   در ادامه با بررسی دقیـق 

دهـد. سـپس بـا توجـه بـه       عـه قـرار مـی   لهاي این دو حوزه را مـورد مطا  ي شاخصگیر اندازه

ارائه شده براساس مبانی  ل، پارامترهاي مد2014تا  2010هاي  لی ساکشور ط 139هاي  داده

   شود. میبندي و نتایج تحقیق ارائه  نظري را مورد برآورد قرار داده و در پایان نیز جمع

  

  مبانی نظري -2

  دانش در مدل رشد سولو -1-2

نئوکالسـیک  ، محصـول نظریـات رشـد    بنیاناقتصاد دانش  نینو يها دگاهیمهمى از د بخش

را مطـرح نمودنـد.    يدانش در رشد اقتصـاد  ریتاث ستمیقرن ب اواسطدر  ها کیاست. نئوکالس

اسـت،   )1956( 2سـولو  يهـا  شهیها و اند پژوهشدر  تبلور آندر مدل رشد نئوکالسیک که 

 ،ینزولـ  یپس از تصریح تابع تولید، شامل دو متغیر حجـم سـرمایه و نیـروى کـار بـا بـازده      

 یکیعامـل سـوم تکنولـوژ    ،نی. بنابراماند یبخشى از رشد اقتصادى توضیح داده نشده باقى م

  بپردازد.  يو رشد اقتصاد يور بهره بیبه ترغ قیطر نیتا از ا کند یرا به مدل اضافه م

                                                                                                              
1- Fukuyama 
2- Solow 
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از دانـش،   یشـگ یدر حال گسـترش و هم  يا عنوان مجموعه به يدر مدل سولو، تکنولوژ

 شود، یم نییخارج از مدل تع يروهاین لهیوس به يکه تکنولوژ لیلد نیشده است. به ا ریتصو

 د،یـ و فرض ثبات عوامل تول ي. با رشد تکنولوژشود یم دهینامزا  برون مدل سولو، مدل رشد

. کنـد  یمـ  انرا جبـر  یبـازده نزولـ   یمنفـ  ریمکان کـرده و تـاث    به سمت باال نقل دیتول یمنحن

 دیـ از کـاربرد دانـش و علـوم در ابـزار تول     یرا تـابع  يرشد فنـاور  ،کیاقتصاددانان نئوکالس

حاصـل   يرشد اقتصاد ها، يآن در فناور يریکارگ با به و انشبا رشد دبنابراین، . دانستند یم

 فرض شده اسـت  یخط يندیفرآ ،یو ابداعات فن ينوآور ک،ی. در اقتصاد نئوکالسشد یم

  .)1956(سولو، 

   

  زا هاي رشد درون مدل -2-2

عنـوان موتـور رشـد اقتصـادي معرفـی       را بـه فنـاوري  هاي رشد نئوکالسـیکی، پیشـرفت    مدل

کننـده ایـن رشـد     شود؟ چه عواملی تعیین اما این رشد تکنولوژي از کجا حاصل می ،کند می

ها هستند، تحت عنـوان   هستند؟ کارهاي اقتصاددانانی که درصدد پاسخگویی به این پرسش

 اینکـه  جـاي  هـا بـه   شوند. این مدل بندي می ري جدید رشد طبقهزا و یا تئو تئوري رشد درون

است، روي نیروهایی که این پیشرفت را تحت تـاثیر قـرار   زا  فناوري برون فرض کنند بهبود

  اند.  شده دهند، متمرکز می

هـا را   ) ارتباط میان رشد اقتصـادي و اقتصـاد اندیشـه   1986( 1، رومر1980در اواسط دهه 

زا است.  تنظیم کرد. وي بیان کرد که دانش، موتور رشد اقتصادي است و انباشت دانش درون

 2کنند. دانش به دلیل ویژگـی غیررقـابتی   پس باید به دنبال عواملی بود که دانش را تولید می

طـور   قیقت استفاده یـک نفـر از یـک اندیشـه بـه     بودنش متفاوت از سایر کاالها است. در ح

همزمان مانع استفاده فرد دیگري از همان اندیشـه نخواهـد شـد. ارتبـاط تنگـاتنگی کـه بـین        

  یابد.  هاي رشد بر پایه دانش و بازدهی صعودي وجود دارد از همین ویژگی نشات می مدل

  شوند ازجمله:   دي میبن هاي مختلفی تقسیم زا به صورت طورکلی، الگوهاي رشد درون به

  )  1988، 3(لوکاسهاي رشد مبتنی بر سرمایه انسانی  مدل -

                                                                                                              
1- Romer 
2- Non Rival 
3- Lucas 
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   )1991، 1و هلپمن و گراسمن 1990(رومر،  هاي رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه مدل -

    )1995، 2(جونز مدل جونز -

این رویکرد در عین اینکه به لحاظ مفهومی جذاب اسـت، امـا بیـنش تجربـی کمـی را بـراي       

در مقداري کـردن   هایی  آورد. این رویکرد با چالش تفاوت رشد میان کشورها فراهم میتوضیح 

گـذاري در تحقیـق    ). عالوه بر سرمایه انسانی و سرمایه1999، 3دانش، مواجه است (بانک جهانی

و توسعه، برخی از عوامل دیگر مرتبط با دانش چون باز بودن کشور بـه روي تجـارت، نهادهـا و    

  گذارند.   هاي انتشار اطالعات بر نرخ رشد اقتصادي کشورها اثر میوجود زیرساخت

کننـده   عوامـل تعیـین   ینتبیـ وجـود مطالعـات تـاریخی طـوالنی بـه منظـور       با طورکلی،  به

کننـده آن وجـود    هاي زیادي در مورد عوامـل تعیـین   وري کل عوامل تولید، هنوز بحث بهره

 وري بـه زمـان بسـتگی دارد    کنـد کـه سـطح بهـره     طور ساده فرض می به )1956( دارد. سولو

  )).1(رابطه (

)1(                     Y   A  t  F  K، L    

 يبـرا  ياریـ مع A(t)نهـاده نیـروي کـار و     Lسـرمایه،   Kتولیـد حقیقـی،    Yدر این تابع 

 لیبـه محصـول تبـد    دیـ ها در تـابع تول  نهادهها  آن که با یشکل یعنی( يتکنولوژ يریگ اندازه

وري کـل عوامـل    بهـره   A(t)دارد. یبسـتگ  tبه زمان  یسادگ  است و بهزا  برون ) وشوند یم

 داگـالس عبـارت اسـت از:    بشـود. تـابع تولیـد بـه شـکل کـا       خوانـده مـی   tتولید در زمان 

Y A(t)K L  و و  1 1 کننده سهم سـرمایه و نیـروي کـار در     هاي منعکس وزن

  درآمد ملی است. 

یک نتیجه از الگوي رشد نئوکالسیک این است که بدون پیشرفت فنی، توانایی اقتصـاد  

شـود. بـراي توضـیح     در افزایش تولید به ازاي هر کارگر به دلیـل بـازده نزولـی محـدود مـی     

اید پیشرفت فنـی پایـدار را   مدت، الگوي سولو بتداوم رشد تولید به ازاي هر کارگر در بلند

زا  برون برگیرد. تغییر مکان مستمر صعودي تابع تولید ناشی از رشد دانش که به شکلنیز در

امـا   ،می براي توضیح رشد تعادلی بلندمدت در الگوي نئوکالسیک استین شده، مکانیزتعی

شـود.   لگـو توضـیح داده نمـی   وسـیله ا  یعنـی بـه   زا اسـت؛  بـرون  در الگوي سولو پیشرفت فنی

                                                                                                              
1- Grossman and Helpman 
2- Jones 
3- World Bank 
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طـور کـه    در نظـر گرفتـه اسـت و همـان    زا  بـرون  سـازي الگـو آن را   به خـاطر سـاده    سولومی

شـده اسـت.    ) اشاره کرده، پسماند سولو به یک معیار عدم آگاهی تبـدیل 1956آبراموویتز (

عنـوان نیـروي محرکـه     کند که الگوي سولو رفتار متغیري که وي بـه  بحث می )1986( رومر

  گیرد.  شده در نظر می کند را داده رشد شناسایی می

  به سه شکل با الگوي سولو تفاوت دارند: 1986الگوهاي جدید رشد بعد از سال 

تـر از چیـزي اسـت کـه      شود که نقش سـرمایه بسـیار مهـم    ادعا میها  آن در یک گروه از -

شـده   شده است. در الگوي سولوي اصالح  دادهنشان کاب داگالس در تابع تولید  توسط

که در حقیقت تجدید حیات نئوکالسـیکی اسـت، مفهـوم     )1992( توسط منکیو و همکاران

بـه الگـوي سـولو انباشـت     ها  آن شده است.  سرمایه براي شمول سرمایه انسانی گسترش داده

نهـاده نیـروي کـار     ALسـرمایه انسـانی و    Hسرمایه انسانی را اضافه کردند. در ایـن الگـو،   

نولـوژي در  وسـیله تک  شـده بـه   وري نیـروي کـار تعیـین    مقدار نیروي کار و هم بهره شامل هم

  )).2دهد (رابطه ( دسترس را نشان می

)2(                        Y K H (AL)   1  

 )1986( گــذارد. رومــر گــروه دوم الگوهــا فــرض بــازدهی نزولــی ســرمایه را کنــار مــی 

سـازد تـا خلـق دانـش در      هاي خارجی مثبت ناشی از انباشت سرمایه را وارد الگو مـی  صرفه

 . شودگذاري بنگاه ظاهر  هاي سرمایه عنوان یک محصول فرعی فعالیت سراسر اقتصاد به

دار هــاي هــدف کــه حاصــل فعالیــتهســتند ســومین گــروه، الگوهــاي انباشــت دانــش  

، یعنـی پیشـرفت   هسـتند جـوي حداکثرسـازي سـود خـود     و کارفرمایانی است که در جسـت 

   ).1988(لوکاس،  ستا زا درونها  آن تکنولوژي در

المللـی در   هـاي بـین   تفاوت )،1992( ویل-رومر-شده توسط منکیو الگوي سولو تصحیح

دهد، اما قادر به توضیح تداوم رشد اقتصـادي نیسـت.    هاي زندگی را بهتر نشان می استاندارد

کوششی براي نشان دادن این مسـاله اسـت کـه چگونـه تـداوم رشـد        ،زا روننظریات رشد د

  وجود داشته باشد. زا  برون تواند بدون اتکا به پیشرفت تکنولوژي می

زا  زا اسـت. قضـیه اصـلی الگـوي درون     دو الگوي آخر هسـته اصـلی نظریـه رشـد درون    

. فرآینـد رشـد را   تر سرمایه اسـت کـه در آن بـازدهی نزولـی وجـود نـدارد       انباشت گسترده

انباشت سرمایه به مفهوم گسترده همراه با تولید دانش جدیـد از طریـق تحقیـق و توسـعه بـه      

  آورد.  حرکت درمی
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وري کل عوامـل   بهره اند که سطوح ) بیان کرده)1988(و لوکاس  )1990و  1986( رومر

تـابع تولیـد کـل را بـه     تـوان   تولید به انباره دانش یا سرمایه انسانی بستگی دارد. بنابراین، مـی 

  ) نوشت.3رابطه (شکل 

)3  (                     Y  A  h .  F  K، L   

h  .انباره سرمایه انسانی است  

کنـد کـه سـرمایه در تـابع تولیـد ترکیبـی از سـرمایه فیزیکـی و          بحث می) 1986(رومر  

تنها  نه Kگذاري در تحقیق و توسعه است. بنابراین  انسانی است. سرمایه انسانی نتیجه سرمایه

در  هـایی   بلکه دربرگیرنـده انگـاره   ،آالت و ساختمان است شامل سرمایه فیزیکی مثل ماشین

هاي سرمایه و  تولید یک بنگاه به نهاده ،ید است. بنابراینمورد چگونگی تولید کاالهاي جد

زا) و وضعیت دانش در کل اقتصاد بستگی دارد. در ایـن مـدل    نیروي کار خود بنگاه (درون

زیرا تعمیـق سـرمایه    ،شود که رشد دانش (تکنولوژي) به رشد سرمایه بستگی دارد فرض می

هایی سرمایه را در کل اقتصـاد افـزایش   وري ن شود که خود بهره باعث سرریز تکنولوژي می

وري تمـام   بهـره در نتیجـه  شـود و   مـی  Aباعـث بهبـود    kهـر افزایشـی در    ،دهد. بنابراین می

  )).4(رابطه ( دهد ها را افزایش می بنگاه

)4  (                           Y   F  K، L، A  

ها است.  فراگیر بین بنگاهکند که بسط دانش کل ناشی از صرفه خارجی  رومر بحث می

فراگیري با « تر باشد، هر بنگاه از طریق هر چه سطح موجودي سرمایه در یک اقتصاد بزرگ

نتیجه تابع تولید یک بازگشت به مقیـاس فزاینـده خواهـد     مولدتر خواهد شد. در »انجام کار

ن رشـد  دهـد کـه امکـا    تعریفـی دوبـاره از سـرمایه ارائـه مـی      )1988( بود.  همچنین لوکـاس 

  کند.   پذیر می تکنولوژي را امکان زاي ارتقاي صادي بدون فرآیند بروناقت

  

  زا و اقتصاد دانش بنیان مدل رشد درون -2-3

 ارکان جایگاه و اهمیت بهتر درك به دانش و انتشار تولید، فرآوري فرآیند و اجزاء بررسی

 »دانشـی  هاي فعالیت« ،»دانش هاي تواناکننده« میان. کند می شایانی کمک بنیان دانش اقتصاد

  .دارد وجود تمایز »ها ستاده« و
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بیان ها  آن ، نظریه رشد را با کمک تجارت آزاد بیان کردند. )1991( گراسمن و هلپمن

تواننـد  شود پس کشورها می در کاالها مجسم می 1کردند که دانش چگونگی تکنولوژیکی

راین، افـزایش واردات منجـر بـه    تکنولوژي خـارجی را از طریـق واردات کسـب کننـد. بنـاب     

  .))5شود (رابطه ( می وري کل عوامل تولید بهره افزایش

)5  (                    Y   A  r، e، m  F  K، L   

r سطح تحقیق و توسعه داخلی ،e  سطح آموزش وm میزان واردات است.  

 و هلـپمن  2با ادامـه دادن بحـث رشـد اقتصـادي در یـک چـارچوب تجـارت آزاد، کـو        

تحقیــق و توســعه داخلــی و  ،یافتــه اي از کشــورهاي توســعه دریافتنــد کــه در نمونــه )1995(

از تـابع  هـا   آن ترتیب، تفسیر این به وري کل عوامل تولید دارد.  خارجی اثر معناداري بر بهره

  .نمایش داد) 6رابطه (توان به شکل تولید کل را می

)6  (                       FY   A  r، r ، e، m  F  K، L   

 rهاي تحقیق و توسعه داخلی،  تالشe ،سطح آموزشFr هاي تحقیق و توسعه کشور  تالش

  است. مقدار واردات از سایر کشورها  mشریک تجاري و 

وري کـل   کنـد کـه بهـره   چارچوب اقتصاد دانش در توافق با ادبیات موجود، فـرض مـی  

آموزش نیروي کار و سطح نـوآوري اقتصـاد، قـرار دارد. در    عوامل تولید تحت تاثیر سطح 

شود و فروض نظام (رژیـم) اقتصـادي و نهـادي و    تري در نظر گرفته می اینجا، رویکرد کلی

وري  کننـده بهـره   عنوان عوامـل مهـم تعیـین    هاي اطالعات و ارتباطات نیز بهسطح تکنولوژي

. بنابراین، تـابع تولیـد کـل بـه     )2004، 3(چن و دلمن شودکل عوامل تولید در نظر گرفته می

  .شودنمایش داده می) 7صورت رابطه (

)7  (                 Y   A  g، e، r، i  F  K، L   

سطح نوآوري داخلی ( شـامل خلـق    rآموزش و تربیت،  eنظام (رژیم) اقتصادي و نهادي،  gکه 

  هاي اطالعات و ارتباطات است.  زیرساخت  iباشد) و تکنولوژي و تطبیق تکنولوژي می

را به عنوان مبنـاي   )8(در کار خود بر اساس مبانی تحلیلی فوق مدل ریاضی  )2004و دلمن ( چن

  هاي اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادي توسعه داده است: ارزیابی چگونگی تاثیر شاخص

)8(                      L K G E R IY α L α K β G β E β R β I         

                                                                                                              
1- Technological know-how 
2- Coe  
3- Chen and Dahlman 
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گذاري شاخص دانش بنیان به جاي اجزاي تشکیل دهنده آن تـابع رشـد تولیـد بـه شـکل       جايبا 

  .شود تبدیل می )9رابطه (

)9  (                 L K NY α L α K α N    
  

  شود. ) حاصل می10گیري از دو طرف تابع رشد تولید تابع تولید به صورت رابطه ( با لگاریتم

)10(                  
NL K αα αY CL K N  

  یک از عوامل تولید هستند. نرخ رشد هر هدهند نشان iα) 10(در رابطه 

  

  و سرمایه اجتماعی  زا  درونبسط مدل رشد  -2-4

هـاي   این است که توانایی رابطه با سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد موضوع مهمی که در

کـه   هایی  توانایی شود؛ نیز بخشی از سرمایه انسانی آنان محسوب میولی درآمدزاي افراد  نامولد،

 1مثـال بـامول   عنـوان  به. هاي غیر مولد و حتی مخرب نیز به کار گرفته شود ممکن است در فعالیت

طـول  دهد که چگونه کارآفرینی به منزله نوعی سـرمایه انسـانی در    به تفصیل توضیح می )1986(

روشـن اسـت کـه اگـر     ت. کـار رفتـه اسـ    مولد و حتی مخرب بـه یرهاي غ تاریخ در جهت فعالیت

کار رود، سرمایه فیزیکی و تکنولوژي نیـز   مولدي بههاي غیر یتسرمایه انسانی بتواند در چنین فعال

مولـدي قـرار دارد.   غیر نیز در معـرض چنـین کـاربرد    گیرد استفاده قرار می که توسط انسان مورد

ایـن اسـت کـه چگونـه چنـین چیـزي ممکـن         شود، مطرح می مهمی که در اینجا الوس ،رو ازاین

    )2004، 2. (عاصم اوغلو، سیمون و رابیناست

 معتقدنـد نهادهـا و بـویژه    )2006( 3رابینسوندر پاسخ باید گفت نهادگرایانی چون عاصم اوغلو و 

هـاي اقتصـادي    عنوان قواعد بازي جمعی و جاري در یک جامعه که انگیـزه  نهادهاي اقتصادي به

از یـک سـو نقـش قـاطعی در تعیـین میـزان انباشـت سـرمایه          ؛کنند افراد آن جامعه را هدایت می

گـر سـرمایه انسـانی و     نقـش هـدایت   سرمایه انسانی و تکنولوژي دارند و از سوي دیگر، فیزیکی،

    .عهده دارندجویانه را بر هاي رانت هاي مولد یا فعالیت سایر عوامل تولید به سمت فعالیت

جتماعی مفهومی است که این گروه از اقتصاددانان بـراي تبیـین چنـین وضـعیتی پیشـنهاد      سرمایه ا

هـاي   دانـد کـه حاصـل تـاثیر نهـاد      اي مـی  کننـد. در ایـن رویکـرد سـرمایه اجتمـاعی را پدیـده       می

                                                                                                              
1- Baumol 
2- Acemoglu, Simon and Robin 
3- Acemoglu and Robinson  
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اجتمــاعی، روابــط انســانی و هنجارهــا روي کمیــت و کیفیــت تعــامالت اجتمــاعی اســت.         

  هاي گروهی و اجتماعی است.  حاصل تعامالت و هنجار سرمایه اجتماعی ،دیگر عبارت به

عنـوان عامـل    هاي جدید رشد اقتصادي سرمایه اجتماعی بـه  در ادبیات اقتصادي و همچنین تئوري

. در ایــن )1995(فوکویامــا،  گیــرد کننــده پــس از ســرمایه انســانی مورداســتفاده قــرار مــی تکمیــل

 ،دانـد کـه اعضـا    افراد در گروه را تابع آن می رویکرد بر اساس منطق اقدام گروهی عملکرد بهتر

یعنـی اگـر دو نفـر تصـادفی از گـروه بـا        ،شان تابع مطلوبیت دیگر اعضاي گـروه باشـد   مطلوبیت

  نشان دهیم.ها  آن را در خصوص )11(انتخاب کنیم، بتوانیم را بطه مطلوبیتی  jو  iهاي  شماره

)11  (                          i

j

U

U





0  

کنـد (حـس مشـارکت     در این شرایط فرد از عضویت در اقدامات گروهی مطلوبیت کسـب مـی  

شـود (حـس همـدردي)     دارد)، هر فرد از کاهش مطلوبیت سایر اعضا دچار کاهش مطلوبیت می

سـایر اعضـا در    ،دهـد  دانند که اگر اقدامی منـافع کـل گـروه را افـزایش مـی      نهایت همه می و در

توانـد مبنـاي رسـمی یـا      رد (اعتمـاد بـین اعضـا). ایـن سـازوکار مـی      اکنش مشارکت خواهند کو

  غیررسمی داشته باشد.

افزایـی و   در این شـرایط اعضـاي یـک اقتصـاد دچـار مسـاله نماینـدگی نشـده و در مجمـوع هـم          

تقسیم کار بهتر صورت گرفته و دانش و تولید نیـز افـزایش   ، بر خواهند داشتتولیدات بهتري در

  کند. یر مییتغ )12رابطه (خواهد یافت. در چنین شرایطی تابع تولید به صورت 

)12(                
Y Y Y Y

Y F K،L،H،S ;   ،  ،  ،
K L H S

   
    

   
0 0 0 0  

بـه سـه    )13(تـوان بـا رابطـه     شود که سرمایه را مـی  گونه استدالل می در یک رویکرد ریاضی این

  .) تقسیم کردsK) و اجتماعی (hK)، انسانی (mKیزیکی (گونه ف

)13  (                        θ μ
m h sK K K K  

در تـابع تولیـد در بخـش     بنیـان  دانش با توجه به درج سرمایه انسانی در چارچوب شاخص اقتصاد

) در تابع تولید ساختار ریاضی مـدل ارزیـابی اثـرات مولفـه     Sبا وارد کردن سرمایه اجتماعی (قبل 

  )).14(رابطه ( شود هاي تابع تولید نهایی می

)14  (                    N SL K α αα αY CL K N S  

 )15(گیري از دو طرف مسـاوي رابطـه    و لگاریتم )14رابطه (در نهایت با بازنامگذاري متغیرها در 

  کار خواهد رفت. به عنوان مبناي برآورد پارامترها در عملیات اقتصاد سنجی به
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)15   (         LOG GDP α LOG LBR α Ln CAP α Ln SCI α Ln KNE     1 2 3 4  

نیـروي   LBR، تولید ناخـالص داخلـی   GDP شرح هستند:این کار رفته به  در این رابطه عالئم به

iو  انبنیـ  دانـش  شاخص KNEشاخص سرمایه اجتماعی،  SCIسرمایه فیزیکی،  CAP، کار

  ام.iکشش تولیدي عامل 

  

  مرور مطالعات انجام شده -3

وري  بهـره  ، رشد و توسعه اقتصادي وبنیان دانش مطالعات بسیاري در زمینه رابطه بین اقتصاد

عوامل تولید در سطح جهانی و داخل کشور انجام شده است که تاکیـد بـر ارتبـاط مثبـت و     

بـا رشـد و توسـعه اقتصـادي دارنـد. کارهـاي        بنیـان  دانش هاي اقتصاد شاخصدار رشد  معنی

هـاي   داگالس به ارزیـابی اثـر مولفـه   ب انجام شده در بیشتر موارد با استفاده از تابع تولید کا

  اند.   وري عوامل تولید پرداختهبر رشد اقتصادي یا بهره بنیان دانش اقتصاد

 و علمـی  دانـش  تاثیرگـذاري  بـین  تفـاوت «ن کار خود با عنـوا  )2015( همکارش و کیم

 شـرق  هـاي علمـی و تکنولوژیـک در    اقتصادي؛ مقایسه سیاسـت  رشد بر تکنولوژیک دانش

مقایسه تطبیقی ارتباط بین انواع دانش و رشد اقتصادي در منطقـه   به »التین آمریکاي و آسیا

کشـور   58هاي تـابلویی   ن با بررسی دادهااند. این محقق التین پرداخته آمریکاي و آسیا شرق

سنجی نشـان دادنـد کـه در هـر دو     هاي اقتصاد در دو منطقه ذکر شده و با استفاده از تکنیک

منطقه، دانش به عنوان یک مولفه تاثیرگذار بر رشد تولید ناخالص ملی، داراي اثـر مثبـت و   

شـرق  اما آنچه باعث تفاوت در رشد اقتصادي این دو نقطه و پیشی گـرفتن   ،دار هست معنی

  . استتمرکز بر دانش تکنیکال در مقابل دانش بنیادي  ،آسیا نسبت به آمریکاي التین شده

ــونلی و همکــارش ــوان   )2015( آنت ــا عن ــه خــود ب ــش«در مطالع  رشــد و آکادمیــک دان

بـا  هـا   آن به بررسی چگونگی تاثیر شاخص دانش بر رشد اقتصادي پرداختـه انـد.   »اقتصادي

هـاي   هـا در رشـته   و تعـداد فـارغ تحصـیالن دانشـگاه    داگـالس   بکاگیري از تابع تولید  بهره

بـا  هـا   آن انـد.  ها بر رشد اقتصادي پرداخته گذاري رشد این مولفهمختلف به بررسی میزان اثر

از روش  1998-2008طــــی دوره  OECDکشــــور  16هــــاي تــــابلویی  اســــتفاده از داده

بـر  هـا   آن بنـدي  پرداختند. جمـع گذار بر رشد اقتصادي ه تخمین ضرایب تاثیرسنجی باقتصاد

این واقعیت مهر تایید گذاشته که دانش نقش قابـل تـوجهی در رشـد اقتصـادي کشـورهاي      
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هاي علوم طبیعی، اجتماعی، پزشکی و انسانی دو  اما از میان رشته ،مورد بررسی داشته است

  دهند. گروه اول بیشترین تاثیر بر رشد اقتصادي را نشان می

محور، همگرایـی  و رشـد    با نام اقتصاد دانش يا در مقاله )2007( 1استلیوس کاراگیانس

محور بـر نـرخ    اقتصادي بر اساس شواهدي از اتحادیه اروپا به دنبال تخمین اثر اقتصاد دانش

مرتبط بـا   يها گذاري ها و سرمایه که آیا سیاست کند یاین سوال را مطرح م، رشد اقتصادي

دسترسـی بـه امکانـات مـالی و اطالعـاتی،       ،R&D ياهـ  تالش شاملمحور که  دانشاقتصاد 

، منجـر بـه رشـد بـاالتر اقتصـادي      اسـت   ITگسترش  و کیفیت منابع انسانی، ظرفیت اختراع

بـه سـوال مطـرح شـده در ایـن مطالعـه از یـک معادلـه رشـد           یگوی. به منظور پاسخشود یم

 15بـراي   1990-2003دوره زمـانی   ) در1995اقتصادي بر اساس مدل بارو و سالی مـارتین ( 

محـور را بـر    اقتصاد دانـش  يها که اثر و اهمیت شاخص شود عضو اتحادیه اروپا استفاده می

خـارجی   اکـه منشـ   R&Dدهنـد مخـارج    دهد. نتایج نشان می نشان می يمعادله رشد اقتصاد

همچنـین ویژگـی    .نرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی دارد   داري بر اند اثر مثبت و معنی داشته

داري بـر   نیـز اثـر مثبـت و معنـی     ITگذاري در تجهیزات  یالت سرمایه انسانی و سرمایهتحص

  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

: نقـش  يور رشـد بهـره   یالمللـ  نیبـ  سهیمقا«با عنوان  يا در مطالعه )2004(گاتز و مارکز 

از سـال   یکشـور صـنعت   13 يهـا  با استفاده از داده »نظارت يها وهیارتباطات و ش يتکنولوژ

مثبـت بـر رشـد در     ریتـاث  ICTکه چـرا نفـوذ    پردازد یمساله م نیا یبه بررس 2003تا  1993

ها  ICTاز  یعنوان تابع کار را به يروینوري  بهره مدل رشدها  آن داشته است. حدهمت االتیا

ر نظـر  ) ديو اثـرات ثابـت کشـور    تیـ (مثل اشتغال بـر نـرخ جمع  ی کنترل يها ریمتغ گریو د

با رشـد بـاالتر    ICTکمتر مخارج  اسیو در مق ICT دیکه تول دهد ینشان م جی. نتارندیگ یم

است کـه در چنـد کشـور، مقـررات      نیاز ا یحاک ها یبررس نیهمراه است. همچن يور بهره

 زهیـ انگ ریارتباطـات دارنـد. مقـررات دسـت و پـاگ      يغالب در سرعت نفوذ تکنولـوژ  ینقش

ها  ICTو نرخ استعمال  دهد یمورد حمله قرار م دیجد يها ياتخاذ تکنولوژ يها را برا بنگاه

  .کند یرا کم م

                                                                                                              
1- Karagiannis 
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مکمـل در   يو نـوآور  ICTاثـرات  «با عنـوان   يا در مطالعه )2004( 1همکارانو  گرتون

حاصـل   جی. نتـا پردازنـد  یم ایاسترال يور بر بهره ICT ریتاث یبه بررس »ایاسترال يور رشد بهره

درصد در صورت  8/1با  ایساالنه استرال يور رشد بهره شیاز افزا یرشد حاک ياز حسابدار

 جیکوچـک اسـت. نتـا   ، اما به نسـبت  دار یارتباط معن نیاست. ا  ICT يدرصد کی شیافزا

در وري  بهـره  و رشـد  ICT نیاز ارتبـاط بـ   یحـاک  ،یدر سـطح بخشـ   ياقتصاد خـرد  لیتحل

  است. یمورد بررس یصنعت يها بخش یتمام

 رشـد  بـر بنیـان   دانـش  اقتصـاد  ابعاد اثرات بررسی«در مقاله  )1393( میرانی و همکارانش

هـاي سـري زمـانی سـاالنه اقتصـاد ایـران در طـول دوره         با استفاده از داده ایران در تولیدات

به ارزیـابی   اند کردههاي بانک مرکزي استخراج  که از اطالعات و داده 1353 -1389زمانی 

سـاخت اطالعـات و   بنیان شامل آموزش و منابع انسـانی، زیر  دانش تصادهاي اق نقش شاخص

گیـري از   ارتباطات، موجودي سرمایه و درجه باز بـودن تجـاري بـر رشـد تولیـدات بـا بهـره       

هـاي   ، روابط مفروض در فرضـیه ها آنهاي  اساس یافته. براند پرداختههاي اقتصادسنجی  مدل

 و ابعـاد آن در رشـد تولیـدات داخلـی بـا در      بنیان دانش پژوهش، شامل اثرات مثبت اقتصاد

  ه است.هاي اقتصادي مورد پذیرش واقع شد گر تحریم نظرگرفتن متغیر مداخله

 اقتصـاد  هاي مولفه نقش بررسی«در مطالعه خود با عنوان  )1392( ابونوري و همکارانش

 اقتصـاد  هاي مولفه اثر یچگونگ و میزان بررسی به »تولید عوامل کل وري بهره بربنیان  دانش

 کشـورهاي  بـراي  2000-2006 زمـانی  دوره در تولیـد  عوامـل  کـل  وري بهـره  بـر بنیان  دانش

 هـاي تـابلویی   داده اقتصادسـنجی  شـیوه  از اسـتفاده  بـا  مصـر  و ترکیـه  پاکسـتان،  هنـد،  ایران،

 پتنـت  ،GDP از درصـدي  عنوان به R&D هاي هزینه متغیرهاي پژوهش این در. اندپرداخته

 اقتصـاد  هـاي  مولفـه  عنـوان  بـه  اینترنـت  کاربران شده، چاپ مقاالت شده، ثبت اختراعات و

 یـک  ازاي بـه  داد نشـان  پژوهش تخمین از حاصل نتایج که بودند بررسی مورد محور  دانش

 ،09/0 میـزان  بـه  ترتیـب  به عوامل کل وري بهره باال متغیرهاي از یک هر در افزایش درصد

 ضـریب  بـا  R&D هـاي   هزینـه  متغیـر  تحقیـق  این در. یابد می افزایش 002/0 ،006/0 ،02/0

ــاثیر بیشــترین 09/0 ــاثیر کمتــرین 002/0 ضــریب بــا اینترنــت کــاربران تعــداد و ت  بــر را را ت

 در دانـش  اقتصـاد  شـاخص  بـودن  پـایین  علـت  به چند هر. دارند تولید عوامل کل وري بهره

 بـر  هـا  آن پـایین  تـاثیر  از نشـان  و آمـد  دست به کوچک متغیرها ضرایب منتخب کشورهاي

                                                                                                              
1- Gali, Parham and Grettons 
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 اقتصـاد  هـاي  مولفـه  از بیشـتر  چه هر استفاده که گرفت نتیجه توان می کل در دارد وري بهره

  .شود می بیشتر اقتصادي رشد نتیجه در و تولید عوامل کل وري بهره بیشتر رشد باعث دانش

 اقتصـاد  بـین  رابطـه  و اثـر  بررسـی «در کار خود با عنـوان   )1393( مهربانی و همکارانش

 و نوظهـور  یافتـه،  توسعه کشورهاي موردي مطالعه تولید، عوامل کل وري بهره وبنیان  دانش

 و ایـران  از متشـکل  اي نمونـه  در دیتا پانل اقتصادسنجی روش کارگیري به با »توسعه حال در

 بـه  1995-2012 زمـانی  دوره در توسـعه  حـال  در و نوظهـور  یافته، توسعه کشورهاي برخی

هـا   آن بـین  علیـت  رابطـه  تولیـد و  عوامـل  کـل  وري بهـره  بـر بنیـان   دانـش  اقتصـاد  اثر بررسی

 وبنیـان   دانـش  اقتصـاد  تقویـت  بـین  معنـاداري  و مثبـت  رابطه دهد می نشان نتایج .اند پرداخته

 یـک  وجـود  از نشـان  علیـت  رابطـه  بررسی. همچنین دارد وجود تولید عوامل کل وري بهره

  .است وري بهره بهبنیان  دانش اقتصاد از یکطرفه علیت رابطه

 اقتصـاد  بلندمـدت  رابطـه «در مقالـه خـود بـا عنـوان      )1389( همکـارش  و بهبـودي  داود

ــش ــان  دان ــادي رشــد وبنی ــران در اقتص ــا اســتفاده از داده »ای ــاي دوره  ب ــا  1346ه و  1386ت

 اقتصـاد  هـاي  هفـ لؤمثیر بـه بررسـی چگـونگی تـأ     )2004(گیري از مـدل چـین و دالمـن     بهره

صـورت رابطـه   بـه  ها  آن اند. مدل ریاضی مورد استفاده بر رشد اقتصادي پرداخته بنیان دانش

  .است )16(

)16  (             t t t t tg   f HC  ,  ICT  ,  REG  ,  CAP  

، t: رشد اقتصـادي در زمـان   gtبه ترتیب عبارتند از:  )16رابطه (کار رفته در  متغیرهاي به

HCt    آموزش و منابع انسانی در زمـانt ،ICTt      فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در زمـانt ،

REGt  هاي نهادي در زمان رژیم t  وCAPt  در زمان موجودي سرمایهt .  

منابع انسانی تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر      نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که آموزش و

چنـد   خصوص زیر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات هـر    رشد بلندمدت اقتصاد ایران دارد. در

، tاما با توجه به آماره  ،دهد پارامتر تخمین زده شده تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادي را نشان می

داري در  دار نیست. رژیم نهادي نیـز تـاثیر مثبـت و معنـی     این برآورد در سطح  بحرانی معنی

بندي مقاله به این صورت است کـه دو مولفـه از    تبیین رشد اقتصادي دارد. در مجموع جمع

داري رشد اقتصادي بلندمدت ایـران را توضـیح    بنیان به صورت معنی دانش ه مولفه اقتصادس

دهند و در این میان رژیم نهادي بیشترین سهم از رشد اقتصـادي بلندمـدت کشـور را بـه      می

  خود تخصیص داده است.
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 هـاي  مولفـه  نقـش  تطبیقـی  تحلیـل «در کارشـان بـا عنـوان     )1390( باصري و همکارانش

 بنیـان  دانش به بررسی میزان اثرگذاري شاخص اقتصاد »اقتصادي رشد بر محور دانش اقتصاد

هـاي توسـعه   هـاي آمـاري شـاخص   گیـري از داده با بهرهها  آن اند. بر رشد اقتصادي پرداخته

در چارچوب تابع تولیـد  ) 2008( 2شناسی ارزیابی دانشو پایگاه داده روش )2008( 1جهانی

را در چـارچوب   بر رشد تولید ناخالص داخلی بنیان دانش هاي هداگالس اثر رشد مولف کاب

  مورد بررسی قرار دادند.) 17(مدل ریاضی 

)17  (                      itUα β γ φ ρ δ
it it it it it it it itY L K SP RD PC T e  

تعداد نیروي انسـانی کشـور    L، امtام در دوره iتولید ناخالص داخلی کشور  Yر آن، که د 

i ام در دورهtام ،K  سرمایه انباشته کشورi ام در دورهt ،امSP     شـاخص آمـوزش کشـورi ام

شاخص فنـاوري اطالعـات    PCام، tام در دوره iشاخص نوآوري کشور  RDام، tدر دوره 

  .امtام در دوره iشاخص رژیم نهادي کشور  Tو  امtام در دوره iو ارتباطات کشور 

اخـالص داخلـی بـه عنـوان     در این تحقیق از نسبت مخارج عمـومی آمـوزش بـه تولیـد ن    

شاخص آموزش، تعـداد رایانـه بـه عنـوان شـاخص فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، نسـبت          

مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نوآوري و حجم تجـارت  

دار  به عنوان شاخص رژیم نهـادي اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج تحقیـق از اثـر مثبـت و معنـی         

  وري و آموزش بر رشد تولید ناخالص ملی حکایت دارد.هاي نوآ شاخص

و  محـور  اقتصـاد دانـش  «نامه کارشناسی ارشـد خـود بـا عنـوان      ) در پایان1386حیدري (

الگـوي اقتصـاد    اي و اسـتفاده از روش کتابخانـه   بـا کـه  » ایران توسعه اقتصاد نقش دانش در

محـوري اقتصـاد ایـران و     هـاي دانـش   بـه بررسـی وضـعیت شـاخص     شده است  سنجی انجام

آن  آمـده حـاکی از   دسـت  نتـایج بـه  ها با رشد اقتصادي پرداخته اسـت.   چگونگی ارتباط آن

ــا دو رکــن ســرمایه انســانی و  ــمارتباطــات داراي عال فنــاوري اطالعــات و اســت کــه تنه  ی

اسـت)،   45/0و  03/1برابـر   به ترتیبها  آن تئوریکی مورد انتظار هستند (ضریب هر یک از

انـد   نوآوري و رژیم اقتصادي عالمتـی بـرخالف انتظـارات تئـوریکی از خـود بـروز داده      اما 

ایران نیز حاکی از وضعیت نامطلوب ایـن دو رکـن    محور هاي اقتصاد دانش بررسی شاخص

  .  استمحور  اقتصاد دانش

                                                                                                              
1- WDI  
2- KAM  
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رابطه بلندمـدت بـین اقتصـاد دانـایی و رشـد       نامه خود به برآورد در پایان )1390( نجفی

 هـاي تـابلویی   روش اقتصـاد سـنجی داده  با  1379-1386هاي ایران طی دوره  اقتصادي استان

محـور تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر       دهد شاخص اقتصاد دانایی نتایج نشان می. ستپرداخته ا

هـاي ابعـاد مختلـف     همچنـین در بررسـی اثـر شـاخص     .هاي ایـران دارد  رشد اقتصادي استان

هـاي سـرمایه انسـانی و     کـه بـین شـاخص    رسـد مـی محور بر رشد به این نتیجه  اقتصاد دانایی

آموزش، تکنولوژي اطالعات و ارتباطـات، نـوآوري و برابـري جنسـیتی بـا رشـد اقتصـادي        

ایـن عوامـل بـر     مـدت وجـود دارد و   رابطه بلنـد  )طور مستقل  هر کدام به( هاي کشور  استان

که شاخص  دهد همچنین برآوردها نشان میهاي کشور اثرمثبت دارند. اقتصادي استانرشد 

  رژیم اقتصادي و نهادي و شاخص عملکرد اثرمعناداري بر رشد ندارند. 

  

  بنیان شاخص اقتصاد دانش -1-3

آنچـه در ایـن اقتصـاد مـورد تاکیـد       كمحـور و در  اقتصاد دانش گیري اندازهبراي در این تحقیق 

چهـار عامـل اصـلی را    ) 1999(شـود. بانـک جهـانی     می چارچوب بانک جهانی استفادهاست از 

 از: . این عوامـل عبارتنـد  ه استکننده عملکرد اقتصادي یک کشور برشمرد عنوان عوامل تعیین به

. ایـن  زیرسـاخت اطالعـاتی  و   نظـام نـوآوري  ، آموزش و منـابع انسـانی  ، رژیم اقتصادي و نهادي

هاي بانک جهانی براي کشورهاي مورد نظـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و       هها بر اساس داد مولفه

  شاخص کل از میانگین ساده چهار شاخص فوق به دست آمده است.
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  اجتماعی سرمایه هايشاخص -2-3

 شـاخص  نـدارد،  وجـود  اجتمـاعی  سرمایه گیري اندازه براي مستقیمی شاخص اینکه دلیل به

 بـراي  تقریبـی  عنـوان  بـه  بررسی مورد کشورهاي براي »اجتماعی سرمایه به حصول« امتیازي

در ایـن روش جهـت دسـتیابی بـه     . اسـت  مورد استفاده قرار گرفتـه  اجتماعی سرمایه انباشت

 13 اسـاس  بر هاي مختلفکشور بندي، جایگاه رتبه وسیله به ابتدا اجتماعی، سرمایه شاخص

صورت مقـداري بـین صـفر تـا      به معیار هر در کشور هر رتبه. شود می محاسبه متفاوت معیار

 رتبـه . اسـت  کشـورها  سـایر  مقابـل  در کشور موقعیت کننده منعکس که شودمی تبدیل یک

 بندي رتبه SCA و شود می محاسبه  معیار 13 در کشور رتبه برحسب کشور هر براي متوسط

  .)2009، 1است (یانگ و لیندسترم کل متوسط

  :است شده استفاده اجتماعی سرمایه بنديرتبه یابی دست براي زیر هايشاخص

 -PPP خرید قدرت برابري حسب بر سرانه داخلی ناخالص : تولید    

 -HD ملل سازمان توسعه برنامه انسانی سرمایه : شاخص    

 -FREE آزادي خانه آزادي : شاخص    

 -EF فریزر موسسه جهان اقتصادي : آزادي    

 - ESFاستاندارد- اي انجمن انطباق خالصه : شاخص    

 -S&P  :مدت و بلندمدت رتبه بندي اعتبارات کوتاه  

 -Moody’s  :یو خارج یمحل یاعتبار اوراق قرضه دولت  

 -VA پاسخگویی و اظهارنظر حق - جهانی بانک حکمرانی : شاخص    

 -GE حاکمیت بخشی اثر - جهانی بانک حکمرانی : شاخص    

 -RQ مقررات کیفیت - جهانی بانک حکمرانی : شاخص    

 -RL قانون حاکمیت - جهانی بانک حکمرانی : شاخص    

 -CC فساد کنترل - جهانی بانک حکمرانی : شاخص    

 - CPالمللی بین شفافیت فساد درك : شاخص.  

                                                                                                              
1- Young and Lindstrom 
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 شـاخص  تغیـرات  از درصد 99 توانندمی زیر هايشاخص که است داده نشان تحقیق هايبررسی

 بـه  هـا مولفه این هاشاخص سایر به دسترسی عدم دلیل بهدهند. بنابراین،  نشان را اجتماعی سرمایه

  .اند گرفته قرار استفاده مورد تنهایی

  سرانه داخلی ناخالص تولید - 

  جهان در نسبی آزادي شاخص - 

  انسانی توسعه شاخص - 

  دولت اثربخشی - 

  پاسخگویی و بیان - 

  خشونت فقدان و سیاسی ثبات - 

  قانون حاکمیت - 

  فساد کنترل - 

  .مقررات تنظیم کیفیت - 
  

  پژوهش مدل برآورد -4

  شود. تخمین زده می )18(معادله  با توجه به مبانی تئوري و اهداف مطرح شده در این پژوهش 

)18(            itLOG GDP α α LOG LBR α Ln CAP α Ln SCI α Ln KNE e        0 1 2 3 4
  

 ناخـالص  تولید GDP معادله این در. است شده استفادهY  جاي به  GDPنماد از) 18(معادله  در

  SCIسـرمایه فیزیکـی،   CAP ،کـل نیـروي کـار     LBR،2005 سـال  ثابت هاي قیمت به داخلی

 ترتیـب  بـه  t و iخطـا و   جملـه   eبنیـان،  دانـش  شاخص اقتصاد  KNEشاخص سرمایه اجتماعی، 

  .هستند زمان و کشور دهنده نشان

  2010- 2014هـاي    در سـال  1کشـور  139هـاي پنـل بـراي    بـه روش داده ) 18(مدل تصریح شـده  

   مورد برآورد قرار گرفته است.

                                                                                                              
انـد.  هاي مرتبط با متغیرها انتخاب شـده کشورهاي مورد بررسی در این الگو بر اساس دسترسی به اطالعات و داده - 1

 ک،یـ بلژ ،يبوروند جان،یآذربا ش،یاتر ا،یارمنستان، استرال ن،یآرژانت ،یامارات متحده عرب ،یآلباناین کشورها شامل: 

 س،یبوتان، بوتسوانا، کانادا، سوئ ،یبرونئ ل،یبرز ،يویبول ز،یبنگالدش، بلغارستان، باهاما، بالروس، بل نافاسو،یبورک ن،یبن

دانمـارك،   ،یبـوت یچک، آلمان، ج يکوبا، قبرس، جمهور کا،یکاستار ر،کومو ا،یکامرون، کنگو، کلمب ن،یچ ،یلیش

 ۀنـ یگ ا،یـ گرجسـتان، گامب  ا،یتانیفنالند، فرانسه، گابون، بر ،یاستون ا،یاسپان تره،یاراکووادور، مصر،  ر،یدومینیکن، الجزا

 ران،یـ ا رلنـد، یا دوسـتان، هن ،يمجارستان، اندونز ،یتیهائ ،یکنگ، هندوراس، کرواس گواتماال، هنگ ونان،ی ،یاستوائ

 ،یتـوان یلسـوتو، ل  ا،یـ بریکامبوج، کره جنوبی، لبنـان، ل  زستان،یقرق ا،یاردن، ژاپن، قزاقستان، کن ا،یتالیاسرائیل، ا سلند،یا

 ،یتانیمور ک،یمالت، موزامب ،یمال ه،یمقدون ک،یماکائو، مراکش، مولدووا، ماداگاسکار، مکز ،ي، التوگلوکزامبور
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  تعریف و منابع متغیرها): 1جدول (

  

  برآورد مدل اقتصاد سنجی -1-4

تولیـد کـه در قالـب مـدل     با توجه به مبانی تئوري و اهداف مطرح شده در این پژوهش تابع 

بـا   2010-2014هـاي   کشـور در سـال   139هـاي پنـل بـراي     ) بـه روش داده 18تصریح شده (

افزار ایویوز مورد برآورد قرار گرفته است. برآورد مدل به صورت لگـاریتمی   استفاده ار نرم

  است. ))19(رابطه (

)19(                 0 1 2 3 4 itLOG GDP α α LOG LBR α Ln CAP α Ln SCI α Ln KNE e  

                                                                                                              
هلند، نروژ، نپـال، زالنـدنو، عمـان، پاکسـتان، پانامـا، پـرو،        کاراگوئه،ین ه،یجرین جر،ین ا،ینامب ،يمالز ،يالوما س،یمور

السـالوادور،   رالئون،یروآندا، سودان، سنگال، سنگاپور، سـ  ه،یلهستان، پرتوریکو، پرتغال، پاراگوئه، قطر، روس ن،یپیلیف

و توباگو،  دادینیتر ترکمنستان، کستان،یتاج لند،یچاد، توگو، تا وریه،س لند،یسوئد، سواز ،یصربستان، اسلواکی، اسلوون

  ی.جنوب يقایازبکستان، ونزوئال، ویتنام، وانواتو، آفر کا،یاوروگوئه، امر ن،یاوگاندا، اوکرا ا،یتانزان ه،یتونس، ترک

 منبع  تعریف  متغیر

WORLD 
BANK 
2016 

 ي بـراي  به عنـوان معیـار   2005 ثابت سال هاي  تولید ناخالص داخلی به قیمت

 نرخ رشد اقتصادي
GDP 

WORLD 
BANK  
2016 

عنـوان   مشتمل بر افرادي که قادر و مایل به انجام کار هستند بـه کل نیروي کار 

 کار فیزیکی شاخص نیروي
LBA 

WORLD 
BANK 
2016 

شاخصـی بـراي    بـه عنـوان    2005هاي ثابـت سـال    سرمایه ناخالص به قیمت

 موجودي سرمایه فیزیکی
CAP 

WORLD 
BANK 
2016 

متغیر ساختاري و کیفی که عملکرد چهار  109بنیان شامل  خص اقتصاد دانشاش

نوآوري و  تکنولوژي پایه اقتصاد دانش شامل رژیم اقتصادي و نهادي، آموزش، 

  .کند اطالعات و ارتباطات را مشخص می

KNE 

 محاسبات

 پژوهش

 

 سـرانه  داخلی ناخالص شاخص:  تولید 9شاخص سرمایه اجتماعی مشتمل بر 

 ،ملـل  سـازمان  توسـعه  برنامـه  انسـانی  خرید، سـرمایه  قدرت برابري برحسب

 ،پاسـخگویی  و اظهـارنظر  حق حکمرانی شاخص آزادي، خانه آزادي شاخص

 ،مقـررات  کیفیـت  حکمرانـی  شـاخص  حاکمیت، اثربخشی حکمرانی شاخص

 اسـی و  یحکمرانـی ثبـات س   شاخص ،فساد کنترل حاکمیت حکمرانی شاخص

  عدم خشونت است. حکمرانی شاخص ،قانون

SCI 
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شـود کـه در آن    هاي تابلویی از آزمون لیمر اسـتفاده مـی   هبراي بررسی اطالعات به روش داد

ــی  H0هفرضــی ــداها (روش ترکیب ــودن عــرض از مب ــل فرضــی1یکســان ب ، H1مخــالف ه) در مقاب

مبنـاي  آزمـون بر  شود. آماره این ) آزمون می2هاي تابلویی ناهمسانی عرض از مبداها، (روش داده

حاصـل ازتخمـین مـدل ترکیبـی بـه دسـت        )RRSS(مقایسه مجموع مربعات پسماندهاي مقید 

حاصـل از تخمـین رگرسـیون     )URSS(غیرمقیـد    هو مجموع مربعـات باقیمانـد   OLSآمده از 

    )).20است (رابطه (گروهی  درون

)20  (                 

H

N ,N T K

(RRSS URSS) / (N )
F ~ F

( URSS) / (NT N K)   

 


  

0

1 1

1

1
  

 H1رد شـده و فـرض مخـالف آن    H0دهـد فرضـیه   ) نشان می)1(نتایج این آزمون (پیوست 

  ها مناسب است. هاي تابلویی براي برآورد ضریب پذیرفته شده است، یعنی روش داده

دم فـرض عـ   ،تابلویی یک فرض مهم در مـورد جمـالت اخـالل مـدل    هاي  در الگوهاي داده

ــر     ــه متغی ــالل ب ــالت اخ ــتگی جم ــت.   وابس ــیحی اس ــاي توض itه it(E(U X ) ) ــع  0 در واق

برآوردکننده اثر ثابت، چه این فرض درسـت باشـد و چـه نباشـد، سـازگار اسـت در حـالی کـه         

، بهترین برآوردگر خطی نااریب، سـازگار و بـه طـور    H0برآوردکننده اثر تصادفی تحت فرض 

  ناسازگار است H0مجانبی کارا و در صورت رد فرض 

it »اثـر ثابـت  «به منظور انتخاب الگوي  it(E(U X ) ) »اثـر تصـادفی  «در مقابـل الگـوي    0

it it(E(U X ) ) الگـو بـه دو صـورت اثـر      ،. بر این اساسشود میاز آزمون هاسمن استفاده  0

. فرضیه صفر در شوند میشود و سپس ضرایب به دست آمده مقایسه  ثابت و تصادفی برآورد می

ست از اینکه ضرایب برآورد شده توسـط برآوردکننـده اثـر تصـادفی بـا      ا آزمون هاسمن عبارت

(پیوسـت   نتایج حاصل از آزمـون هاسـمن  ابت یکسان است. ضرایب حاصل از برآوردکننده اثر ث

  دهد. نشان میبرآورد مدل به صورت اثر ثابت را  ))2(

در این مطالعه براي اطمینان از همجمع بـودن متغیرهـا از آزمـون همجمعـی پانـل دیتـاي       

هاي مرسوم در این خصوص است. نتـایج ایـن آزمـون     فیشر استفاده شده که یکی از آزمون

هـاي پنـل همجمـع بـوده و مسـاله کـاذب بـودن تخمـین          دهد متغیرهاي مدل با داده نشان می

  وجود ندارد.
  

                                                                                                              
1- Pool Data 
2- Panel Data 
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  کشور مورد بررسی 139بنیان بر رشد اقتصادي براي  نتایج برآورد مدل  تاثیر شاخص دانش :)2(دول ج

 LOG(GDP)متغیر وابسته  

LOG(KNE) LOG(SCI) LOG(CAP) LOG(LBR) 
ز عرض ا

 امبد

متغیرهاي 

 توضیحی

09/0*  

)0000/0( 

07/1*  

 )0000/0( 

21/0*  

)0000/0( 

08/1*  

)0000/0( 

06/3*  

)0000/0( 

  ضرایب

 (احتمال)

  دار هستند. درصد معنی 99تمام ضرایب در سطح *

  هاي پژوهش یافته منبع:

  

  تحلیل نتایج مدل اقتصاد سنجی -2-4

دهد. نتایج مدل حاکی از برازش  تخمین را نشان می ،خروجی کامپیوتريجداول پیوست  -

درصد متغیر وابسته تولید ناخالص داخلـی توسـط    99خوب و قابل قبول است به طوري که 

 شود.  متغیر هاي مستقل توضیح داده می

بـه طـوري کـه بـا یـک       داري بـر تولیـد ناخـالص ملـی دارد     تاثیر مثبت و معنی نیروي کار -

 08/1کاهش) در نیروي کار به طور متوسـط تولیـد ناخـالص داخلـی      /تغییر (افزایش درصد

دار  معنـی  فرضیه مربوط بـه ارتبـاط مثبـت و    ،یابد. بنابراین کاهش) می /درصد تغییر (افزایش

 شود. میان تولید ناخالص داخلی و نیروي کار تایید می

قتصادي دارد به طوري کـه بـا یـک    داري بر نرخ رشد ا سرمایه فیزیکی تاثیر مثبت و معنی -

کاهش) در سرمایه فیزیکی بـه طـور متوسـط تولیـد ناخـالص داخلـی        /درصد تغییر (افزایش

فرضـیه مربـوط بـه ارتبـاط مثبـت و       ،یابـد. بنـابراین   کاهش) مـی  /درصد تغییر (افزایش 21/0

 شود. دار میان سرمایه فیزیکی و تولید ناخالص داخلی تایید می معنی

دارد بـه طـوري کـه بـا      داري بر تولید ناخالص داخلی جتماعی تاثیر مثبت و معنیسرمایه ا -

کاهش) در سـرمایه اجتمـاعی بـه طـور متوسـط تولیـد ناخـالص        / یک درصد تغییر (افزایش

فرضیه مربوط به ارتباط مثبـت   ،یابد. بنابراین کاهش) می/ درصد تغییر (افزایش 07/1داخلی 

 شود. و تولید ناخالص داخلی تایید می دار میان سرمایه اجتماعی ومعنی

بـه   داري بـر تولیـد ناخـالص داخلـی دارد     تـاثیر مثبـت و معنـی    بنیـان  دانش شاخص اقتصاد -

وري اطالعـات بـه   اهاي فنـ  در نسبت هزینه کاهش)/ (افزایش تغییر طوري که با یک درصد
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ــادي    ــالص داخلـــی بـــه طورمتوســـط نـــرخ رشـــد اقتصـ ــر 09/0تولیـــد ناخـ ــد تغییـ   درصـ

 دار میـان شـاخص   فرضیه مربوط به ارتباط مثبت و معنی ،یابد. بنابراین کاهش) می/ (افزایش 

 .شود میو تولید ناخالص داخلی تایید  بنیان دانش

محـور و   با توجه به نتایج حاصله، ارتباط مثبـت و معنـاداري میـان شـاخص اقتصـاد دانـش       -

ولید ناخـالص داخلـی از منظـر سـرمایه     بیشترین تاثیر ت ، اماتولید ناخالص داخلی وجود دارد

این موضوع از نظر اقتصادي با توجه به بهبود شرایط اقتصـادي   .اجتماعی و نیروي کار است

 .استگذاري در تمامی ابعاد اقتصاد دانش قابل توجیه  و گسترش سرمایه

  

  گیري و پیشنهاد نتیجه -5

علـم و   دیـ توانـا در تول  شـرفته، یاز دانـش پ  يبـا برخـوردار   رانیانداز، ا طبق هدف سند چشم

بر جهش  دیکاو با ت یمل دیدر تول یاجتماع هیو سرما یبر سهم برتر منابع انسان یمتک ،يفناور

 يایسـ در سطح منطقـه آ  يفناور ی وعلم ،ياول اقتصاد گاهیبه جا دیعلم با دیتول يافزار نرم

  .ابدی) دست هیاهمس يو کشورها انهیقفقاز، خاور م انه،یم يای(شامل آس یجنوب غرب

 يدر راسـتا  یو اطالعـات  یارتباط يها ساختریو ز بنیان دانش اقتصاد يگذار هدف يبرا

هاي فناوري اطالعات و رشـد،   ساختبنیان، زیر بحث اقتصاد دانش دیانداز ابتدا با سند چشم

بـر  بنیان  دانش . این مطالعه براي اولین بار در ایران اثر اقتصادشودوري بررسی  توسعه و بهره

هـاي مـوثر بـر رشـد      کشور) به همراه سایر نهـاده  139رشد را در یک مطالعه فراگیر (شامل 

( شـامل  بنیـان   دانـش  دار شـاخص اقتصـاد   . نتایج حاکی از اثرات مثبـت و معنـی  کردبررسی 

) بر اطالعات و ارتباطات يو تکنولوژ يآموزش، نوآور ،يو نهاد ياقتصاد میرژبعد  چهار

  . استتصادي رشد اق

هاي نیروي کار، سرمایه فیزیکـی و   که عالوه بر نهاده شد انیب مطالعه نیدر ا قتیدر حق

ثیر مثبـت و  تـا بر رشد اقتصادي بنیان  دانش سرمایه اجتماعی، دانش در قالب شاخص اقتصاد

رونـق   ،يکـار یکـاهش ب بنیان،  با رشد شاخص اقتصاد دانش رابطه نیا امدیکه پ معنادار دارد

و توجـه بـه    دیـ کات ،از ایـن رو و خدمات، خواهد بـود.   داتیبهتر تول تیفیک ی وداخل دیتول

توانـد در تحقـق اقتصـاد     یمـ رشـد  آن بـر   ریثابـا در نظـر گـرفتن تـ     بنیان دانش ارکان اقتصاد

   .ثر باشدوم یمقاومت



  209...     در يبر رشد اقتصاد یانبن اقتصاد دانش یرگذاريتاث یابیارز

 

 
 

 

 

 

بهبـود درسـت اقتصـاد     يتوانـد در راسـتا   یمـ  قیـ با توجه به موضوع تحق ریز شنهاداتیپ

و  يآموزش، نـوآور  ،يو نهاد ياقتصاد میرژیعنی  ،بعد آن چهاربنیان از طریق بهبود  دانش

  کار برده شود: به  اطالعات و ارتباطات يتکنولوژ

دیده و مـاهر نیـاز اساسـی     اولین محور مربوط به آموزش و منابع انسانی است. جمعیت آموزش - 

دانـش اسـت. آمـوزش باعـث ارتقـاي دانـش       یک جامعه براي خلق، کسب، انتشار و اسـتفاده از  

شود، از این رو، بهبود کیفیت آموزش و  وري و در نهایت رشد اقتصادي می موجود، افزایش بهره

   تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادي ایفا کند. پرورش علمی نیروي کار خالق می

نـد محیطـی را   توا دومین محور مربوط به سیستم ابداعات و نوآوري است. این سیستم مـی  -

اقـدامات   بایـد ایجاب کند که در آن بخش تحقیق و توسعه پرورش یابد. در این خصـوص  

ساختاري و نهادي جهت بهبود کارکرد سیستم ابداعات و نوآوري از طریق اصالح و خلـق  

 قوانین حقوق مالکیت فکري صورت پذیرد.

در تشـکیل یـک   هاي اطالعات است. این بخـش نقـش بسـزایی     زیرساخت د،سومین مور -

فرایندهاي ارتباطی و اطالعاتی و کسب و  ،طور موثري هتواند ب دارد و میبنیان  دانش اقتصاد

هـاي اسـتفاده،    بـا کـاهش هزینـه   بنیـان   دانـش  انتشار دانش را تسهیل کند. این بعد از اقتصـاد 

هاي مکـانی، انتقـال اطالعـات و فنـاوري را      هاي مبادالت و غلبه بر محدودیت کاهش هزینه

. در شـود  مـی وري باعث افزایش رشـد اقتصـادي    افزایش داده و از طریق کانال افزایش بهره

بـه صـورت    نینـو  يهـا  يفناور در انتقال بایدی ها و موسسات آموزش دانشگاهاین خصوص 

 یمختلف صـنعت  يواحدها متخصصي روهایش نفکر جهت پرور يها و در اتاق کیآکادم

بسـتر مناسـب را جهـت اسـتفاده از      بایدربط  يذهاي  همچنین دستگاه .کننداقدام  یو خدمات

 .کنندها در سراسر کشور فراهم  این فناوري

شـود. ایـن بخـش شـامل یـک       هاي اقتصادي و نهادي مـی  چهارمین محور مربوط به رژیم -

هاي دولت و پایین  سیستم قانونی مناسب، نهادها و دولت کارا و قابل اطمینان (ثبات سیاست

هـاي اقتصـادي و نهـادي از طریـق      بهبود کـارایی رژیـم   براي. تالش استبودن سطح فساد) 

توانـد   مـی  ...هاي اقتصـادي و  ترده اقتصادي، ثبات سیاستهاي گس هاي کاهش فساد سیاست

  بنیان و رشد اقتصادي داشته باشد. ثیر بسزایی در جهت بهبود اقتصاد دانشات

در نهایت کشور ایران براي تبدیل شدن به قدرت اقتصادي اول منطقه در عین حـال کـه   

بـر  کند. عـالوه بـر ایـن،    کز هاي مهم تولید از جمله سرمایه اجتماعی، تمر بر سایر نهاده باید

هاي تولید توجه داشـته و در ایـن    و اجزاء آن به عنوان یکی دیگر از نهادهبنیان  دانش اقتصاد

  .  کندهاي الزم را تبیین  خصوص سیاست
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  ): آزمون لیمر1پیوست (

  

  

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: ICT    

Test cross-section fixed effects  
     
     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     
Cross-section F 168.813190 (138,1673) 0.0000 

Cross-section Chi-square 4908.694218 138 0.0000 
     
     
Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LGDPCO?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/08/17   Time: 23:12   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

Cross-sections included: 139   

Total pool (unbalanced) observations: 1816  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 2.952910 0.154416 19.12310 0.0000 

LLABOR? 0.287174 0.010700 26.83923 0.0000 

LK? 0.676071 0.009458 71.48474 0.0000 

LS? 1.057875 0.068757 15.38564 0.0000 

LKAM? 0.324304 0.047662 6.804186 0.0000 
     
     
R-squared 0.972224     Mean dependent var 24.60855 

Adjusted R-squared 0.972163     S.D. dependent var 2.069905 

S.E. of regression 0.345355     Akaike info criterion 0.714260 

Sum squared resid 215.9978     Schwarz criterion 0.729416 

Log likelihood -643.5485     Hannan-Quinn criter. 0.719852 

F-statistic 15847.21     Durbin-Watson stat 0.086793 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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  ): آزمون هاسمن2پیوست (

  

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: ICT    

Test cross-section random effects  
     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     

Cross-section random 776.935291 4 0.0000 
     
     
Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     
LLABOR? 1.084238 0.665193 0.000774 0.0000 

LK? 0.210735 0.329049 0.000020 0.0000 

LS? 1.071101 1.494852 0.000631 0.0000 

LKAM? 0.090619 0.137741 0.000047 0.0000 
     
     
Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: LGDPCO?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/08/17   Time: 23:25   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

Cross-sections included: 139   

Total pool (unbalanced) observations: 1816  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 3.068185 0.405385 7.568571 0.0000 

LLABOR? 1.084238 0.032648 33.21018 0.0000 

LK? 0.210735 0.009437 22.33174 0.0000 

LS? 1.071101 0.061782 17.33668 0.0000 

LKAM? 0.090619 0.019251 4.707294 0.0000 
     

 Effects Specification   
     
     
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.998139     Mean dependent var 24.60855 

Adjusted R-squared 0.997981     S.D. dependent var 2.069905 

S.E. of regression 0.093008     Akaike info criterion -1.836783 

Sum squared resid 14.47239     Schwarz criterion -1.403342 

Log likelihood 1810.799     Hannan-Quinn criter. -1.676854 

F-statistic 6318.815     Durbin-Watson stat 0.329153 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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  نتایج تخمین): 3پیوست (

Dependent Variable: LGDPCO?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 18:20   
Sample: 2000 2014   
Included observations: 15   
Cross-sections included: 139   
Total pool (unbalanced) observations: 1816  

Cross sections without valid observations dropped 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.068185 0.405385 7.568571 0.0000 
LLABOR? 1.084238 0.032648 33.21018 0.0000 
LK? 0.210735 0.009437 22.33174 0.0000 
LS? 1.071101 0.061782 17.33668 0.0000 
LKAM? 0.090619 0.019251 4.707294 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     
_ALB--C 0.351932    
_ARE--C 0.778606    
_ARG--C -0.197827    

_ARM--C -0.391534    
_AUS--C 0.750604    

_AUT--C 1.128147    

_AZE--C -0.169124    

_BDI--C -2.013200    

_BEL--C 1.243852    

_BEN--C -1.189768    

_BFA--C -1.673117    

_BGD--C -2.005941    

_BGR--C 0.178667    

_BHS--C 1.876584    

_BLR--C -0.005171    

_BLZ--C 1.212103    

_BOL--C -0.825606    

_BRA--C -0.860238    

_BRN--C 2.073110    

_BTN--C -0.006708    

_BWA--C 0.466657    

_CAN--C 0.625550    

_CHE--C 1.244532    

_CHL--C 0.129887    

_CHN--C -2.199551    

_CMR--C -0.989928    

_COG--C -0.029733    

_COL--C -0.504852    

_COM--C 0.182630    

_CRI--C 0.247750    

_CUB--C -0.036451    
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  نتایج تخمین -ادامه

Dependent Variable: LGDPCO?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 18:20   
Sample: 2000 2014   
Included observations: 15   
Cross-sections included: 139   
Total pool (unbalanced) observations: 1816  

Cross sections without valid observations dropped 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

_CYP--C 1.266055    

_CZE--C 0.552848    

_DEU--C 0.415356    

_DJI--C 0.537897    

_DNK--C 1.329157    

_DOM--C 0.210494    

_DZA--C -0.187600    

_ECU--C -0.203857    

_EGY--C -1.049721    

_ERI--C -1.525688    

_ESP--C 0.517231    

_EST--C 0.951718    

_FIN--C 1.196310    

_FRA--C 0.662583    

_GAB--C 1.082686    

_GBR--C 0.651190    

_GEO--C -0.367007    

_GMB--C -0.923158    

_GNQ--C 1.753864    

_GRC--C 0.937778    

_GTM--C -0.264888    

_HKG--C 0.892065    

_HND--C -0.411823    

_HRV--C 0.952016    

_HTI--C -1.000957    

_HUN--C 0.628023    

_IDN--C -1.655186    

_IND--C -2.355360    

_IRL--C 1.639540    

_IRN--C -0.440714    

_ISL--C 2.246168    

_ISR--C 1.368290    

_ITA--C 0.841529    

_JOR--C 0.201541    

_JPN--C 0.288023    

_KAZ--C -0.310019    
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  نتایج تخمین -ادامه

Dependent Variable: LGDPCO?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 18:20   
Sample: 2000 2014   
Included observations: 15   
Cross-sections included: 139   
Total pool (unbalanced) observations: 1816  

Cross sections without valid observations dropped 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

_KEN--C -1.516695    

_KGZ--C -1.155257    

_KHM--C -1.415809    

_KOR--C 0.360182    

_LBN--C 1.059890    

_LBR--C -1.246182    

_LSO--C -0.715728    

_LTU--C 0.770295    

_LUX--C 2.660944    

_LVA--C 0.728341    

_MAC--C 1.886720    

_MAR--C -0.634741    

_MDA--C -0.626818    

_MDG--C -2.283689    

_MEX--C -0.151498    

_MKD--C 0.556107    

_MLI--C -1.152282    

_MLT--C 1.692031    

_MOZ--C -1.509530    

_MRT--C -0.408586    

_MUS--C 0.676867    

_MWI--C -2.134263    

_MYS--C -0.109166    

_NAM--C 0.526919    

_NER--C -1.849668    

_NGA--C -0.982781    

_NIC--C -0.432635    

_NLD--C 0.928939    

_NOR--C 1.610480    

_NPL--C -1.945746    

_NZL--C 1.027471    

_OMN--C 0.817525    

_PAK--C -1.524583    

_PAN--C 0.565413    

_PER--C -0.559044    

_PHL--C -1.394531    
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  نتایج تخمین -ادامه

Dependent Variable: LGDPCO?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 18:20   
Sample: 2000 2014   
Included observations: 15   
Cross-sections included: 139   
Total pool (unbalanced) observations: 1816  

Cross sections without valid observations dropped 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

_POL--C 0.082694    

_PRI--C 1.530056    

_PRT--C 0.623703    

_PRY--C -0.248345    

_QAT--C 1.643011    

_RUS--C -0.634718    

_RWA--C -1.815669    

_SDN--C -0.504288    

_SEN--C -1.171012    

_SGP--C 1.030215    

_SLE--C -0.895207    

_SLV--C 0.087737    

_SRB--C 0.256511    

_SVK--C 0.807334    

_SVN--C 1.274634    

_SWE--C 1.099911    

_SWZ--C 0.663473    

_SYR--C -0.341245    

_TCD--C -0.918522    

_TGO--C -1.443933    

_THA--C -1.184271    

_TJK--C -1.674347    

_TKM--C 0.505458    

_TTO--C 1.128507    

_TUN--C -0.018576    

_TUR--C 0.256936    

_TZA--C -1.957022    

_UGA--C -1.821092    

_UKR--C -1.124170    

_URY--C 0.232117    

_USA--C 0.220642    

_UZB--C -1.202008    

_VEN--C 0.194238    

_VNM--C -2.069509    

_VUT--C 0.590212    

_ZAF--C -0.094663    
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  منابع

  فارسی -الف

بنیـان بـر    هـاي اقتصـاد دانـش    بررسی نقش مولفه« ،)1392( و مهدي حنطه عباسعلیابونوري 

 .52-31 ،امواج دانش ،»وري کل عوامل تولید بهره

تهران: دانشـگاه آزاد   : مهدي تقوي،مترجم ،ثبات و تجارت رشد، ،)1387( رایاناسنودان، ب

 .یقاتواحد علوم تحق یاسالم

هـاي اقتصـاد    تحلیـل تطبیقـی نقـش مولفـه    « ،)1390( و محمد کیـا  اصغريندا بیژن،  باصري،

 .29-1، پژوهشهاي اقتصادي ایران ،»محور بر رشد اقتصادي دانش

 يو رشـد اقتصـاد   یـان بن مدت اقتصاد دانشرابطه بلند« ،)1389( اود و بهزاد امیريد بهبودي،

 .32-23، يعلم و فناور یاستس ،»یراندر ا

تهـران:   ،اقتصاد دانش محور و نقـش دانـش درتوسـعه اقتصـاد ایـران      ،)1386ب. ( حیدري،

 ارشد. یکارشناس نامه یانپا، دانشگاه تهران

ســرمایه اجتمــاعی و رشــد « ،)1385(مویــدفر و رزیتــا عمــادزاده مصــطفی  ،محســن ،رنــانی

 ، دورهمجله پژوهشی علوم انسانی دانشـگاه اصـفهان  ، »ه یک الگوي نظريئاقتصادي: ارا

 .نامه ، ویژه2شماره ، 21

بررسـی اثـر و رابطـه بـین اقتصـاد      «، )1393(رضـاییان  و علی قبادي  ، صغريفاطمه ،مهربانی

بنیـان و بهـره وري کـل عوامـل تولیـد، مطالعـه مـوردي کشـورهاي توسـعه یافتـه،            دانش

 .159-125 ،23، شماره 11دوره  ،جستارهاي اقتصادي ،»نوظهور و در حال توسعه

بررسی اثرات ابعاد اقتصاد « ،)1393(میرانی و واال  اسمعیلی  شیخامان ، سنینا ،میرانی

 .90-77،  مدیریت صنعتی ،»بنیان بر رشد تولیدات در ایران دانش

در  يمحـور بـر رشـد اقتصـاد     ییبرآورد اثر اقتصاد دانـا «). 1390( حدثهم ی،رودمعجن نجفی

  ارشد. یکارشناس نامه یانپا ،مدرس یتتهران: دانشگاه ترب ،»یرانا يها استان
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