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 مقدمه

 بسـتر جـادیا یبرا وریو ارتقاء بهره یدیتول یهاتیظرف شیافزا و دیجد یدیتول لاتیتشک جادیا     
 اتیـادب در اسـت، یاقتصـاد کلان عملکرد یریگاندازه یبرا یاریمع که یاقتصاد ۀتوسع و تولید درش

 یاقتصـاد رانیـگمیتصـم و گـرانلیتحل پژوهشگران، اقتصاددانان، توجه مورد توسعه، و رشد اقتصاد
 ننـدما یکـیزیف یهـانهـاده و عوامل نقش بر یاساس دیتأک متعارف، یاقتصاد مطالعات در. است بوده
 ۀتوسـع بـا امـا. داشـتند د،یتول رشد سرعت بر و دیتول ندیفرا در کار یروین و( یکیزیف) یقیحق یۀسرما
 یگـرید عوامـل ،یاقتصاد اتیادب در ،(یاجتماع یۀسرما و یانسان یۀسرما مانند) هیسرما دیجد میمفاه

 و پارتـا) گرفـت قرار ییساشنا مورد دیتول رشد انیجر بر رگذاریتأث عناصر و کنندهنییتع عوامل بعنوان
 ریتـأث تحت خود که است دیتول عوامل یوربهره د،یجد مطالعات در رشد منابع از یکی(. 9116 ،دیوید

 . دارد قرار دانش مثل یادیز عوامل
، محرک رشد اقتصادی تلقی شده است؛ عوامل تولید کل ورییا بهره TFPوری، در ادبیات بهره     

وری، چنین استدلال شده است کـه یکـی از قـرر ارتقـاء بی مربوط به بهرهدر مطالعات نظری و تجر
 (. 9313بنیان است )مهربانی و همکاران، های اقتصاد دانشوری، تقویت مؤلفهبهره
هـای علمـی و دهد که نهادینه کردن اصولی دانش، و پیشرفتتجربۀ کشورهای جهان نشان می     

ارهای اقتصاد به وجود آورده و با افزایش اندیشه و عمل کارآفرینانه، ابداعات، انقلابی در مبانی و ساخت
وری و رشد تولید را به ارمغان آورده است. در واقع، دانش یک منبع تولیـدی نـوین تلقـی ارتقای بهره
محور و فعالان مبتنی بر اقلاعات، در مقایسه با بنگاههای سنتی از سطح تولید های دانششده و بنگاه

 همان منبع(. اند )وری و تولید بیشتری برخوردار بودهافزایش بهرهو سرعت 
کننـد  (، نشانگر نقش کلیدی و تعیین9122همچنین مطالعات بسیاری از قبیل مطالعات لوکاس )     

انـد. از دیـدگاه وری مطلوب و رشد اقتصادی داشتهبنیان در تحقق سطح بهرههای اقتصاد دانشمؤلفه
در موجودی سرمایۀ انسانی )علوم و فنون حاصل از تحقیق و تعلیم و تعلم(، با بهبـود لوکاس، افزایش 

نماید. همچنین وری و تولید کمک میو افزایش کیفیت نیروی کار و ظرفین نوآوری آن، به رشد بهره
ای (، نشان داد که افزایش مداوم سرمایه و تکنولوژی حاصل از دانش و کالاهـای واسـطه9119رومر )

 ای موجب سرعت گرفتن رشد تولید شده است.سرمایهو 
مانده و پیشـرفته در لذا جوامع مختلف، برای تحقق اهداف کلان و کاهش فاصلۀ کشورهای عقب     

اند )عظیمـی و برخـورداری، پی انتقال و گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش بوده
گذاری بلندمـدت در بنیان، سرمایهدر مسیر انتقال به اقتصاد دانش (. برای موفقیت هرچه بیشتر9321

آموزش، توسعۀ ظرفیت ابداع و نوآوری، نوسازی زیرساخت اقلاعات و ایجاد محیط اقتصادی مناسـب 
 (. 8992شوند )چن و دالمان، کننده تلقی میاز عوامل مؤثر و تعیین
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ونگی استفاده از آن از عوامل اصلی دسـتیابی بـه توان نتیجه گرفت که میزان دانش و چگلذا می     
بنیان منجر به افـزایش کمـی و های اقتصاد دانشاست. همچنین، تقویت مؤلفهوری سطح بالای بهره

 گردد )همان منبع(. وری و تولید میکیفی موجودی دانش برای ارتقاء بهره
 از شـده انباشـته  ریـذخ کیـ واقـع، رد و شـودیم حاصل هامهارت و اقلاعات انباشت از دانش،     

 یهـاجنبه از تواندیم مختلف قرر از یوربهره. است اقلاعات رندگانیگ توسط شده مصرف اقلاعات
. ردیـگ قرار ریتأث تحت قواعد، و هامهارت و اقلاعات یرسم ریغ و یرسم آموزش مانند دانش مختلف
 خواهـد ریتـأث آن رشد سرعت و دیتول زانیم بر ،یوربهره بر یاثرگذار قیقر از دانش که است واضح

 .  گذاشت
 در دیــتول و یوربهـره ۀتوســع و رشـد در دانـش کــردن یکـاربرد و توســعه یاقتصـاد اثـرات از     

 یاقتصـاد دانـش، بـر یمبتنـ اقتصاد واقع، در. شودیم ادی انیبندانش اقتصاد عنوان تحت ها،سازمان
 آن تبـع بـه و ثـروت جادیا یراستا در آن از استفاده و انشد خلق اوضاع، بهبود یبرا آن در که است
 از یاریبسـ یهـاانقلـاب از پس جهان(. 9119 ،لدیمنسف) ردیگیم قرار مدنظر یاقتصاد ۀتوسع و رشد
 ۀمرحلـ در. اسـت کـرده تجربـه را یاقلاعـات ۀجامع سپس و یصنعت ۀجامع ،یکشاورز و یسنت ۀجامع
 اسـت شده( یاقلاعات) یفراصنعت ۀجامع جادیا باعث نترنتیا و ینیرکارآف تال،یجید انقلاب سه ییانتها

 یریـگشکل موجبات ییدانا عصر در که است( دانش) فن و علم ثروت، و درآمد خلق ارزشمند منبع و
 (. 9326 ش،یراندیخ و یزاهد) است آورده فراهم را دانش بر یمبتن اقتصاد

 دیـتول( بـازده و قـدرت) یوربهره فن، و علم ۀتوسع از یناش دیجد یهایفناور از استفاده با چون     
 با که رایز. اندکرده حرکت انیبندانش اقتصاد سمت به توسعه درحال و یصنعت یکشورها. رودیم بالا

 ارتقـاء زیـن یوربهره بلکه رود،یم بالا اشتغال تنها نه دانش، بر یمبتن اقتصاد یاستانداردها از استفاده
 .(9322 ، یجانیآذربا و یصادق) رفت خواهد بالا درآمد و شده کم تورم که است یحالدر نیا. ابدییم

 یهـایبررسـ در. اسـت انکـار رقابلیغ دانش نقش ،یاقتصاد رشد بر مؤثر متعدد عوامل انیم در     
 یهـارسـاختیز ریتـأث تحـت کشورها اغلب در یداخل ناخالص دیتول که، است شده داده نشان یادیز

 یعنـی. افـتی خواهـد شیافـزا زین یداخل ناخالص دیتول ،یوربهره شیافزا با که یبطور است یدانش
 و یبهبـود) ردیـگ قرار فنون و علوم آموزش و دانش مختلف یهاجنبه ریتأث تحت تواندیم یوربهره

 شـودیمـ یاقتصـاد سـاختار کـل شـامل ان،یـبندانـش اقتصاد مفهوم که شود توجه(. 9321 ،یریام
 ارتقـاء کـه چـرا. ردیپـذیم ریتأث اقتصاد در دانش سطح از یجد بطور د،یتول ندیفرا(. 9323 ،یوندین)

 یسـازمانها و لاتیتشـک یبالـا یاثربخشـ و روشها شدن نهیبه کاراتر، تیریمد به منجر ییدانا سطح
 .شودیم یدیتول

 ،یکنـون محصـول بهتر تیفیک د،یجد محصول بصورت) محصولات تیفیک یارتقا گر،ید قرف از    
 یق که است یگرید یهاجنبه از ،(کنندگانمصرف قهیوسل لاتیتما و ازهاین با محصول شتریب انطبار

  .(9319 فر،یاسلام ناظمان،) دهدیم قرار ریتأث تحت را یاقتصاد توسعه و رشد ،ییدانا آن
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 در یمطالعات نیچن جینتا که چرا است؛ یفراوان تیاهم یدارا د،یتول رشد و دانش ۀرابط یبررس لذا،    
 بـه توانـدیمـ ،یدیـتول تیـظرف شیافزا و دانش رشد با رابطه در مناسب یهااستیس بهبود یراستا
 جنـد ایـ کی تنها حوزه، نیا به مربوط مطالعات اغلب در. دینما کمک گذاراناستیس و سازانمیتصم
 نیبـ بلندمـدت ۀرابطـ یبررسـ بـه مطالعـه، نیـا در. اسـت شـده یبررسـ انیبندانش اقتصاد از جنبه

 توسـعه درحـال یکشـورها در دیـتول رشد و انیبندانش اقتصاد چارچوب در دانش مختلف یمحورها
 برنامـه در انیـبندانـش اقتصاد یابیارز یبرا شدهارائه یهاشاخص از راستا نیا در. است شده پرداخته
 که است آن مقاله نیا در هشدمطرح یاصل سوال. است شده استفاده یجهان بانک 9توسعه یبرا دانش

 نیـا در شـود یمـ توسـعه درحـال یکشـورها در دیـتول شیافزا باعث دانش، مختلف یمحورها ایآ
 اقتصـاد یهـاشـاخص و دانـش، مختلـف یمحورهـا":صـورت بـه قیتحق سوال و هیفرض چارچوب،

 مقالـه تارسـاخ. اسـت بـوده "دهـد یم شیافزا را توسعه درحال یکشورها در دیتول رشد ان،یبندانش
 در گرفتـه، قـرار یبررس مورد قیتحق ینظر یمبان دوم، بخش در و ادامــه در که است صورت نیبد

 بخـش در ده،یـگرد یمعرفـ پـژوهش روش چهـارم، بخـش شده،در مرور قیتحق سوابق سوم، بخش
 در و گرفتـه قـرار لیـتحل و هیتجز مورد مدل نیتخم به مربوط جینتا و هاداده لیتحل و هیتجز پنجم،

 .است دهیگرد ارائه یریگجهینت و یبندجمع تینها
     

 قیتحق ینظر یمبان .1

 دانش بر یمبتن اقتصاد و  یاقتصاد رشد میمفاه( 9-9

 جوامع اغلب یاصل یهاتیاولو و اهداف از یاقتصاد عیسر رشد تحقق دوم، یجهان جنگ از پس      
 تیاولو از توسعه، درحال یکشورها یبرا له،مسئ نیا تحقق یراستا در تلاش و یبررس. رودیم بشمار

 رشـد بر مؤثر عوامل نییتب ،یاقتصاد رشد یهاهینظر اغلب هدف که یبطور. است برخوردار یشتریب
 یمبناهـا و استانداردها ارها،یمع ،یلادیم 9119 ۀده آغاز با. است کشوره رشد نرخ تیماه در تفاوت و

 یکشـورها در(. 9322 ،یجـانیآذربا و یصـادق) دیـگرد ارائـه کشـورها ۀتوسـع یبرا یمتفاوت و دیجد
 دیـتول نـدیفرا در یدانشـ تحولـات بـا یاتوسـعه حرکـت تعامل ان،یبندانش اقتصاد بر یمبتن شرفتهیپ

 را یمفهـوم و شـد یتحـول موجب د،یتول عوامل ریسا کنار در دانش عامل. کرد دایپ شدت محصولات،
 و یباصـر) شـودیمـ خوانـده نینـو اقتصاد ای و انیبندانش داقتصا شبکه، اقتصاد به که آورد وجودبه

 (9319 همکاران،

                                                                        

2 Knowledge for Development (K4D)  
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مثـل آدام  یدر مطالعـات افـراد شـهیبه نقش دانـش، ر توجه ،یاقتصاد و رشد اقتصاد اتیادب در     
 اسـت؛ داشـته توجـه اقتصـاد و دیتول در تخصص و کار میتقس بهدارد. که  جدهمیدر قرن ه ت،یاسم
انـد. در اقتصاد دانسته ییاز عوامل بهبود کارا یکیدانش را  عیخلق و توز ست،یل کیمثل فردر یافراد

بـه نقـش ابـداع و  ن،یو گـودو تیـجان کنت گالبرا رشمن،یآلبرت ه رینظ تر،یشومپ جوزفقرفداران 
 در دیـجد یهاهینظر ۀو گروسمن، با ارائ رومر دیویاند. دداشته یاقتصاد، توجه خاص ییایدر پو ینوآور
 انـدشده لیقاو بلندمدت اقتصاد  عیعلم و دانش در رشد سر یبرا یانقش عمده ،یانسان یۀسرما دمور

انـد. نام نهاده انیبنتوسعه را اقتصاد دانش دیاز متفکران، فاز جد یکه برخ ی(. بطور9326)معمارنژاد، 
 قیـتلف یریادگیـ اداقتصـ یـۀنظر بـا را انیبندانش اقتصاد یۀنظر زین یاقتصاد متفکران از گرید یبرخ

 (9323 ،یانتظار) اندکرده
 

 انیبندانش اقتصاد( 8-8
  کـه اسـت یاقتصـاد انیبندانش(، اقتصاد 9116) 9یاقتصاد ۀتوسع و یهمکار سازمان فیتعر به بنا

 و دانـش در یگـذارهیسـرما و ردیـگیمـ شـکل آن مصرف و عیتوز و دانش دیتول اساس بر ماًیمستق
 ،یاقتصـاد نیچنـ در (.9326 معمـارنژاد،) ردیـگیمـ قـرار خاص توجه مورد محور،دانش یهاتیفعال

 انیـبندانـش اقتصاد در یعنی. است دانش ع،یصنا یتمام در اشتغال و ثروت جادیا رشد، یاصل محرک
 محـدود صـنعت چند بر یمبتن اقتصاد حرکت و شودیم دیتاک هاتیفعال و عیصنا ۀهم متوازن رشد بر
 و یکشـاورز ماننـد یمیقـد و یسنت اقتصاد یهاتیفعال یحت) یاقتصاد یهاتیلفعا یۀکل بلکه ستین

 (.9329 ،یدیوح) است دانش بر یمتک ینوع به( معدن
 عیصـنا ماننـد بـردانـش و دانـش بـر یمبتنـ یهاتیفعال رشته از GDP  عمد قسمت اقتصاد، نیا در         

 عوامـل و منـابع از شیب ینسب بطور دانش نیچنهم. است دانش بر یمبتن یتجار و یمال خدمات وتک -یها
 و افـزارنـرم بـر یمبتنـ که هاشرکت اغلب ارزش که یبطور. کندیم فاءیا نقش محصولات دیتول ددریتول یسنت

 انـواع دانـش، مثـل ییهـاهیسرما بلکه رد،یگینم نشأت آنان یکیزیف یهاییدارا از هستند، یستیز یهایفناور
 ؛9322 همکـاران، و عمادزاده) شودیم یتلق ارزش منبع رهیغ و اکتشاف و اختراع حق ،یعلم ازاتیامت مجوزها،

   (. 8996 ،یجارزابکوسک و لسونیو ؛8999 ،نهمکارا و نوناکا
 دانـش، گفـت، تـوانیمـ آمـوزش،و ارتباط آن بـا دانـش و  یانسان یۀبه مفهوم سرما تیبا عنا       

 شـودیمـ حاصل اقلاعات  رندیگ توسط اقلاعات مصرف ازه ها است کاز اقلاعات و مهارت یارهیذخ
 (.  9116 ،ید یس یا او ؛8999 ،یس یا یپ یا ؛9111 زاک،)
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 انیبن.  ابعاد اقتصاد دانش9-3 
جوامـع،  دیجد یو فن یعلم یازهاین نیتام یراستا در آن ۀتوسع و انیبندانش اقتصاد بهتر شناخت یبرا     

 (.9326 همکاران، و انیمنور) شود ییشناسا و نییتب دانشمختلف  یهابهجن و ابعاد دیبایابتدا م
. ردیگیم صورت یمختلف یهاشاخص با اقتصاد، کی بودن انیبندانش زانیم و شدت یریگاندازه     
است که شـامل پـنج بخـش  دانش نیتخم روش و شاخصاستفاده از  ،یجهان بانک یشنهادیپ روش
 سـتمیس ،یانسـان منابع و آموزش  ،ینهاد یهامیو رژ یاقتصاد یهاکمحر ،یعملکرد اقتصاد یاصل

 یجهـان بانـک یشـنهادیپ شاخص از زین قیتحق نیا در. باشدیم ،یاقلاعات یهارساختیز و ابداعات
 . است شده استفاده

 که است شده میتقس یو عمل یبه دو نوع نظر دانش ان،یبندانش اقتصاد و دانش تیریمد اتیادب در  
 دانـشکـه  یحـال. در اسـت اقلاعـات به لیتبد قابل  شدیرمزبند دانش ،ینظر دانش آن، اساسبر

 یهـایبندمیتقسـ در لـذا (.9112 ونس،یاسـت) است تیخلاق و نشیب مانند ییهامهارت شامل ،یعمل
 :باشدیم یچهار رکن اصل یدانش و استفاده مؤثر از آن(، دارا ۀ)توسع انیبندانش اقتصاد ،معمول

 )متخصص( یاحرفه و دهیدمیتعلکار  یروی( نفال
 ابداعات و ینوآور یکارا نظام( ب

 مناسب یاقلاعات و یارتباق رساختیز( ج
 یاقتصاد محرک و ینهاد میرژ( د
 یاحرفه و دهیدمیتعل یانسان یروین  (9-3-9
 دهیدآموزش ینسانا یروین وجود آن، از مؤثر یمندبهره و انتشار ع،یتوز و دانش لیتحص و جادیا یبرا
 عوامـل یوربهـره شیافـزا بـه تواننـدیم روهاین نیا که چرا. است ریانکارناپذ یضرورت متخصص، و

 آمـوزش قـرف، کیـ از درواقـع،. کننـدکمـک  یاقتصـاد رشـد به دنیبخش سرعت و تیتقو د،یتول
 قیـتطب زیـن و دارد ازیـن دیـتول نـدیفرا در اقتصـاد کـل و بنگـاه آنچه صیتشخ به تواندیم یبطورکل
-یم متعدد، یهایفناور از استفاده  گر،ید قرف از باشد؛ مؤثر موجود، یتقاضاها با دیجد یهایفناور
 یبطـور(. 8996 داهلمـن، و چن) باشد دیجد محصولات یقراح و ینوآور و ابداع یبرا یمحرک تواند
 اسـت بـوده یانسان یۀماسر و کارکنان بازده از منبعث ۀتوسع و رشد ،یتجرب مطالعات اغلب مطابق که
 (. 9122 سولو، ؛9119 بارو، ؛8999 مکو،یک و هانوشک)
 کارا ابداعات و ینوآور نظام( 8-3-8

 دیـتول و یوربهـره رشد عوامل و ابعمن نیاز مهمتر یکی ،یفن شرفتیپ ،یاقتصاد یهاهینظر براساس
 و قواعـد نهادها، از یاشبکه و ابداع، ینظام نوآور ن،ی(. همچن9126 رومر،؛ 8999 ،یل و لاتیپ) است
اسـت؛  ازیانتشار و استفاده از دانش )علوم و فنون(، مورد ن ع،یتوز ل،یخلق، تحص یبرا که است نیقوان

یمشـخط و یگذاراستیس منابع و ،یپژوهش مراکز ها،و ابداع، نهادها، شامل دانشگاه یدر نظام نوآور
 (.9119 آدامز،) است یگذار
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 مناسب یارتباق و یلاعاتاق رساختیز( 9-3-3
(، ICTو ارتباقـات ) اقلاعـات یفنـاور به مربوط یهاشاخص توسط ،یاقلاعات و یارتباق رساختیز

 انـه،یرا یاثربخشـ و نـانیاقم تیـقابل و یدسترس زانیم به رساختیز نیا. شودیم دهیسنجو  فیتعر
 بیـترک ،یبـه نظـر بانـک جهـان . بنـادارد یبستگ هاآن به مرتبط یهاشبکه و ویراد ون،یزیتلو تلفن،
 ارسـال و پـردازش ره،یـذخ ،یبنددسـته ،یآورجمـع جهـت ها،رسـانه و شـبکه افزار،نرم افزار،سخت

 (.8993 ،یجهان بانک) دهدیم لیتشک را یارتباق و یاقاعات رساختیز مختلف، اشکال در اقلاعات
 در و اسـت انیـبنات اقتصـاد دانشو ستون فقـر یدرواقع، رکن اصل ،و ارتباقات اقلاعات یفناور    
 مطـرح یاقتصـاد داریپا ۀبهبود و رشد وتوسع یمؤثر برا یبعنوان ابزار ،یوربهره و رشد دیجد اتیادب

 ،یریپـذرقابت شیافـزا و اقلاعـات بـه عیسـر یدسترسـ لیبـدل رساخت،یز و یفناور نیا. است شده
و  اقلاعـات انیـجر شیافـزا ،ییایـغرافج یمرزهـا وغلبه بر فاصله  ها،نهیهز کاهش موجب تواندیم

 (.8993و ساچل،  نریدر داد و ستدها شود )اول نانیکاهش عدم اقم
 یاقتصاد محرک و ینهاد میرژ( 9-3-6

 اقتصـاد ماننـد یمـدع یاقتصاد نظام کی ،یاقتصاد اتیادب در شده مطرح یاقتصاد اصول به باتوجه
 از برخـوردار عیصـنا آزاد، تجـارت(، اشـتغال و مـتیق)نوسان  یثباتیب نیکمتر یدارا دیبا انیبندانش
. آورد فـراهم را یداخلـ اقتصـاد در ینیکـارآفر ارتقـاء و رقابت شیافزا موجبات و بوده یاصول تیحما

 یبـرا منـابع ۀنـیبه صیتخص ییتوانا و ،یمال نظام کنترل ،دولت یهانهیکنترل بوجه و هز نیهمچن
 (.8996 داهلمن، و چن) شدبا داشته را دیمف و مولد یگذارهیسرما

 

 قیتحق ۀنیشیپ( 2
صـورت گرفتـه  یادیـز قاتیتحق یاقتصاد یرهایمتغ ریو ارتباط آن با سا انیبندانش اقتصاد ۀنیزم در

 .میدهیم قرار یبررس مورد را مطالعات نیدتریجد و نیترمهم از یاخلاصه قسمت نیااست. در 
 یخارج قاتیتحق( 8-9  
 اثرات حیتشربه   "اقلاعات و رشد یتکنولوژ "عنوان  تحت یامقاله در ،(9111) روهیاست و ورگنسنی

 .اندپرداخته یاقتصاد رشد بر اقلاعات یتکنولوژ
، 9122-16  در دور (،G7) هفـت گـروه عضـو یکشـورها مورد در یامطالعه در ،(8998) 9ریشر    

 رشـد بـر یداریمعنـ و ثبـتم ریتـأث ،(TCTاقلاعـات و ارتباقـات ) ینشان دادند که بخش فنـاور
 .است داشته کشورها نیا یاقتصاد

                                                                        

9  . Schreyer 
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نشـان دادنـد کـه  8999-9169  دور یکشـور قـ 18 مورد در یامطالعه در ،(8996) داهلمن و چن
 مثبت ریتأث یاقتصاد رشد بر متعدد، یهاشاخص از استفاده با ان،یبناقتصاد دانش یاز محورها کیهر

 .است داشته
 9122-12  دور یمنطقه در هلند، قـ  69مورد  در یقیتحق در(، 8996) 9جسنیونهو نئواستل و  فان

 .است داشته مثبت ریتأث مناقق نیا رشد بر خدمات بخش در یبخشنیب یخارج اثراتنشان دادند که 
به  انیبندانش اقتصاد سمت به یشرق جنوب یایآس یکشورها ۀتوسع" ۀمقال در ،(8992) یهو و تان

منتخـب در انتقـال بـه سـمت  یکشـورها ینسـب ییشکاف دانش و کارا یبه بررس " DEAروش 
 .اندپرداخته هاداده یپوشش لیتحل و یرادار نمودار روش به انیبناقتصاد دانش

فناورانه در عصر اقتصاد  یهاینوآور منظور به یرقابت یهااستیس یبررس در(، 8992) همکاران و سو
 بـر یرقـابت یهـااسـتیس ،یبررسـ مـورد ۀمنطق و دوره در هک دادند نشان و پرداخت دانش بر یمبتن
 اثر مثبت داشته است. فناورانه یهاینوآور

کـه  دادنـد نشـان 9122-8999  دور یکشور ق 986در مورد  یا(، در مطالعه8992) یو مالون لدرمن
 .تاس داشته یداریو معن مثبت اثر یاقتصاد رشد بر توسعه و قیتحق بخش در شدهمخارج انجام

وری کل عوامل تولیـد المللی بر بهرهبین  R&Dنهادها و سرریزهای  (، نقش8992کو و همکاران )
اند. نتایج حاکی از این است که حتی با را بررسی کرده 9129-8996قی دور    OECDکشورهای 

اثر مثبت  TFPداخلی و خارجی بر رشد   R&Dفرض ثابت ماندن سرمایۀ انسانی، انباشت سرمایۀ 
  TFPگیری بر داخلی و خارجی دارای آثار مهم و قابل اندازه  R&Dارد. همچنین انباشت سرمایۀ د

کننده بر  ، نقش تعیین R&Dها در درجۀ تأثیرپذیری از سرریزهای هستند. نتایج بیانگر اختلاف نهاده
TFP ها خواهد داشت.آن نهاده 

و اسـتدلال  پرداختـه آن یهـامؤلفـه و عناصـر و محـوراقتصـاد دانش ۀ(، به مطالع8991) انیرا و کر
 کننـدهنییتع عامـل کی بعنوان دانش تیاهم و یارتباق و یاقلاعات یهایفناور شرفتیپ که اندکرده

 .آوردیم بوجود سازمان یبرا یخاص الزامات و امکانات ،یسازمان یوربهره و یریپذدر رقابت
 آن سـنجش یچگـونگ و محـورر مورد اقتصاد دانشگوناگون د یکردهایو رو فی(، تعار8999) سابائو
 است. پرداخته داریپا ۀتوسع و یوربهره و رشد بر مؤثر و کنندهنییتع مهم ریمتغ کی بعنوان

. انـدپرداخته یمل اقتصاد رشد و ارتباقات و اقلاعات یفناور نیب ۀرابط یبررس به(، 8992) چو و نیج
اقلاعات و ارتباقات و سـرعت  یفناور نیب یمثبت ۀرابطندگار ما طیشرا تحت هک اندکرده استدلال آنها

 برقرار است. یرشد اقتصاد مل
در  یبـر رشـد اقتصـاد ارتباقـات و اقلاعات یتکنولوژ رشد اثر یبررس به(، 8991) کافاس و ینیبهر

 نیبـ یداریمعنـ و میتقمسـ ۀرابطـ کـه اسـت داده نشان جینتا. انددر حال توسعه پرداخته یکشورها
 .  است برقرار یاقتصاد رشد بر ارتباقات و اقلاعات ینولوژتک

                                                                        

9 . Van Stel and Nieu Wenhuijsen 
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 یداخل قاتیتحق ۀسابق( 8-8
  دورقـی و در  رانیدر اقتصاد ا یآموزش بر رشد اقتصاد ریتأث ۀمطالع به(، 9328و عمادزاده ) یصادق
 .ستا داشته یاقتصاد رشد بر یداریمعن و مثبت اثرکه آموزش  اندگرفته جهینت و پرداخته 9362-29

 یقـ رانیا یاقلاعات و ارتباقات بر رشد اقتصاد یفناور ریتأث یبررس به(، 9323) جهانگرد و یریمش
 بـر یمثبتـ اثـر اقلاعـات و ارتباقات که دادند نشان و پرداختهحالت -با روش فضا و 9362-29  دور
 .است داشته رانیا یاقتصاد رشد
شـکاف  یبـه بررسـ "رانیـا در توسعه شکاف و دانش اقتصاد" ۀمقال در(، 9326) همکاران و ینیحس

پرداخته و بـا اسـتفاده از روش  یکشور انتخاب 96و  رانیا نیشکاف دانش موجود ب زیو ن دیعوامل تول
 ،یعـیلحـا  عوامـل قب به رانیا اقتصاد که دادند( نشان KMA) یاقتصاد دانش بانک جهان ۀسیمقا

 اسـت بوده مواجه شکاف با رانیا انیبندانش اقتصاد هسیمقا مقام درندارد. لذا  یکمبود یو مال یانسان
 .دارد قرار ینییپا حد در رانیا یهاستانده دانش، اقتصاد یهاتیظرف و هاداده مناسب تیوضع برغم و

 و پرداخته رانیدر ا صنعت بخش افزوده ارزش بر آموزش ریتأث ۀمطالع به(، 9326و بکتاش ) عمادزاده
 .دارد مثبت اثر صنعت بخش افزوده رزشا بر آموزش که دادند نشان

پرداختـه و بـا  رانیـدر ا انیـبندانش اقتصـاد تحقـق زانیم یبررس به(، 9322و همکاران ) عمادزاده 
 در  یارزشمند یدستاوردها ریاخ یسالها در گرچهکرده و نشان دادند که  سهیمقا هیهمسا یکشورها

 جهـت لـازم یهاساخت ریز هنوز یول داشته زشآمو و ارتباقات و اقلاعات یفناور یبسترساز ۀنیزم
 .است اوردهین بدست را انیبندانش اقتصاد به یابیدست

و  ارتباقـات بخـش در شـده یگذارهیمخارج سرما نیب ۀرابط یبررس به(، 9326و همکاران ) نجارزاده
 و دهکـر یبررس 9116 -8999  را در دور یعضو کنفرانس اسلام یکشورها یاقلاعات و رشد اقتصاد

 .دارد یاقتصاد رشد بر یمثبت اثر اقلاعات و ارتباط بخش که دادند نشان
-9113  کشور در دور 61آن را در  یزهایارتباقات و اقلاعات و سرر اثر(، 9326) پورکینو  یریمش

 دارد.  یبر رشد اقتصاد یو اقلاعات اثر مثبت ارتباطکه  دادند نشان و کردند یبررس 8993
 کـل یوربهره بر المللنیب تجارت از یناش دانش زیسرر اثرات ۀمطالع به(، 9326) رپویممو  یبهبود
 دادند نشان 9322-26  دور یبیترک یهاداده از استفاده با و پرداخته هابخش کیتفک به دیتول عوامل

کـل  یوربهـره بـا یاواسطه یکالاها واردات و یداخل( R&D) توسعه و قیتحق یهانهیهز نیب که
   وجود دارد.  یمثبت ۀرابط دیل تولعوام

 یقراحـ بـا و پرداخته داریپا ۀتوسع و انیبندانش اقتصاد ۀرابط ۀمطالع به(، 9321) فریاسلامو  ناظمان
سطح  در که دادند نشان و پرداخته یاقتصاد ۀتوسع و یگیپادانش ۀرابط یابیارز به کلان یلیتحل مدل
 .دارد وجود یگیپادانش ۀدرج و یاقتصاد ۀتوسع انزیم نیب یداریمعن و مثبت ۀرابط یجهان
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  در چهـار حـوز محـوردانـش اقتصاد یهامؤلفه نقش یقیتطب ۀمطالع به(، 9319و همکاران ) یباصر
اقلاعات و ارتباقات بر رشـد  یو فناور ییدانا انیجر جادیو ا یآموزش، نوآور ،یعملکرد نظام اقتصاد

اقلاعـات و ارتباقـات بـر  یو گسترش فناور ینوآور یهاخصپرداخته و نشان دادند که شا یاقتصاد
 اثر مثبت دارد.  یرشد اقتصاد

 یداخلـ ناخـالص دیتول بر محوراقتصاد دانش یشاخصها ریتأث ۀمطالع به(، 9319و همکاران ) یامجد
(GDP در )یهامشـور و یاقتصـاد میـرژ ،یانسـان ۀتوسـع کـه دادنـد نشان و پرداختهکشور  962 

ناخـالص  دیتول بر یاقلاعات یهارساختیز و یانسان منابع و آموزش ابداع، و ینوآور ستمیس ،یاقتصاد
 . دارد اثر کشورها(GDP) یداخل

 69 نیبـ در محـوردانـشاقتصاد   در حوز رانیا اقتصاد گاهیجا ۀمطالع به(، 9319و همکاران ) یزجید
  متحـد الـاتیا کـه دادنـد نشـان( DEA) هاداده یپوشش لیتحل افتیره کمک با و منتخب کشور

 بـا همـراه کشـور سـه نیاول، دوم و سوم قرار دارند. ا یهااهیجا در بیترت به سیسوئ و نیچ کا،یآمر
 ییکـارا مقـدار بـا رانیـا و باشـندیم واحـد ییکارا یدارا سیانگل و فنلاند سنگاپور، نروژ، یکشورها
 .گرفت قرار منتخب کشور 69 انیم در 81 گاهیجا در 9166/9
 بـا آن ۀسـیو مقا رانیـا یبـر رشـد اقتصـاد انیـبندانشاثر اقتصاد  ۀمطالع به(، 9318و همکاران ) یجنگان

 نیبــ مثبـت ۀرابطــ کیـ کــه دادنـد نشــان و پرداختنـد 8999-8991 یهاســال یقـ  عضــو یکشـورها
 دارد.  وجود یو توسعه با رشد اقتصاد قیتحق ۀنیو هز انهیرا ۀسران ه،یسرما ،ییآموزش ابتدا یهاشاخص
 عوامـل کـل یورو بهـره انیـبندانشاقتصاد  نیب ۀاثر و رابط یبررس به(، 9313و همکاران ) یمهربان

 توسـعه درحـال و نوظهـور افتـه،یتوسـعه یکشـورها نی، در بـ 9112-8998 یزمـان  دور یق دیتول
 یمطلوب تیوضع نمونه یبا کشورها سهیدر مقا رانیدر ا انیبندانش اقتصاد که دادند نشان و پرداختند
. اسـت برقـرار دیـتول عوامل کل یوربهره و یگیپادانش تیتقو نیب یمثبت ۀرابط ن،یا بر علاوهندارد. 
 .  دارد وجود یوربهره به انیبناز اقتصاد دانش قرفهکی تیعل ، نیهمچن
 الصناخـ دیـتول رشد و یوربهره شیافزا در مهم اریبس عامل کی دانش ن،یشیپ مباحث براساس     
 دیـبـر تول بـردانش یمبتنـاقتصـاد  یهـامؤلفه و هاشاخص ریتأث یبررس لذا. باشدیم کشورها یداخل

 توانـدیم لیـقب نیـاز ا یبرخوردار است. لذا چـون مطالعـات یادیز تیکشورها از اهم یناخالص داخل
خلـق و انتشـار و  مربوط بـه یهابرنامه و هااستیس نیتدو و هیته در را گذاراناستیس و زانیربرنامه
 مطالعـه نیـا در رفتـه بکـار روش کـه آنجاکمک کند. از  یدیتول تیظرف شیدانش و افزا یریبکارگ
 بـه مـدل نیتخم جینتا رودیم انتظار است، برخوردار یخاص یایمزا از متعارف یهاافتیره به نسبت

 .است شده فادهاست افتهیمیتعم یعموم یگشتاورها روش از سبب نیبد. باشد کترینزد تیواقع
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 قیتحق روش( 3
 شـرح ن،یهمچنـ( آمده است. 9در نمودار شماره ) یمفهوم مدل کی قالب در بررسی مورد متغیرهای

 .است نییتب قابل ریز صورت به رها،یمتغ یریگاندازه و یبررس یچگونگ
 

 قیتحق یمفهوم مدل(: 1) ۀشمار نمودار

 .است گرفته قرار استفاده مورد و مستخرج( WDI) یجهان بانک تیسا قیقر از ازین مورد یهاداده

 92) شـامل  توسعه حال در یکشورهاکشور از  69 یآمار نمونه و جهان یکشورها یآمار جامعه

 .است بوده 8992 تا 9122 دوره در( یراسلامیکشور غ 88 و یاسلامکشور 

 یدر قالـب روشـها یپـانل ونیرگرسـ یهااز مـدل هاهیها و نقد فرضـداده لیو تحل هیتجز یبرا

LSDV،  GLS    وGMM .استفاده شده است 

حـل مشــکلات مربــوط بــه  یبــرا GMM یایــاز روش پانـل پو ،یِو تجربــ ینظــر اتیـادب در     
از مـدل اثـرات  تـوانیمـ نیگزیروش جـا کیـعنوان . بهشودیاستفاده م یو ناهمگن یخودهمبستگ

 یبـرا یـیزامربوط به درون لیفاده کرد. اما مسا(، است911هانسون ) یلهیوسبه شنهادشدهیپ یتصادف
 نـدی؛ و 8999، 9112 بانـد،خواهد ماند )بلانـدل و  ینشده باقهنوز هم حل یحیتوض یرهایمتغ یبرخ

 .باشدیم GMM ستمیاستفاده از س یمشکل، علت اصل نی(. ا8992 جر،یم
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از  یبعضـ یبـرا یـیزاو دورن انسیوار یناهمسان ،یالیسر یهمبستگ ینهیدر زم ستایروش پانل ا    
 کنـدیمـ فـراهم را امکان نیا ،GMM ستمیاست. برآوردگر س یمشکلات یدارا یحیتوض یرهایمتغ
 از یبعضـ یبـرا یـیزادورن و انسیـوار یناهمسـان ،یالیسـر یهمبستگ به مربوط مشکلات بتوان که
( و GMM-DIF) اول یمرتبـه تفاضـل برآوردگـر یارائـه با مشکلات نیا. کرد برقرف را رهایمتغ

( و 9112(، آرلـانو و بـاور )9119آرلانو و باند ) توسط ،GMM  (GMM-SYS) ستمیبرآوردگر س
 . دی( حل گرد8999و  9112بلاندل و باند )

 GMMاول  یبرآوردگر تفاضـل مرتبـه یبرا نیگزیجا کیدر واقع  GMM-SYSبرآوردگر     
 نـدیو و( 8999و 9112) بانـد و بلانـدل توسـط رفته ربکا یشناسروش از ا،یپو مدل برآورد یبرا. است

 و بلانـدل اسـتاندارد یخطاهـا یبرا را یکوچکنمونه حیتصح بتوان تا شودیم استفاده(، 8992) جریم
 .برد بکار باند
 یخاص هر مقطع )کشور( و وجود وقفه یمشاهده رقابلیها اثرات غآن نیکه در تخم یدر معادلات    
 افتـهیمیگشـتاور تعمـ زننیاسـت، از تخمـ یمشکل اساس یحیتوض یرهایمتغ انیموابسته در  ریمتغ

GMM (.9116 ،یل و)بارو  شودیم استفاده است، یپانل یایپو یهامدل بر یمبتن که 
کار رفتـه در مـدل بـه یابـزار یرهـایروش لازم اسـت ابتـدا متغ نیا یلهیمدل به وس نیتخم یبرا 

 یالیسـر یمعتبـر بـودن فـرض عـدم همبسـتگ به  GMM دهزنننیتخم یمشخص شوند. سازگار
توسط آرلـانو  شدهحیدو آزمون تصر یلهیبه وس تواندیاعتبار م نیدارد. ا یجملات خطا و ابزارها بستگ

(، J-Stat یآزمون سارگان )به کمک آمـاره یشود. اول ی( بررس9112( و آرلانو و باور )9119و باند )
 2M یآماره ی. دومکندیاست که معتبر بودن ابزارها را آزمون م شدهنییتع شیاز پ یهاتیاز محدود

اول را آزمـون  یمرتبـه یتفاضـل یدوم در جملـات خطـا یمرتبه یالیسر یاست که وجود همبستگ
و  یالیسر یدال بر صحت فرض عدم همبستگ ی. عدم رد فرض صفر در هر دو آزمون شواهدکندیم

سـازگار اسـت کـه  یصـورت در GMM یزنندهنیتخم یعبارت . بهندکیممعتبر بودن ابزارها فراهم 
 اول وجود نداشته باشد.    یمرتبه یتفاضل یدوم در جملات خطا از معادله یمرتبه یالیسر یهمبستگ

ابزارهـا  نیب ینوع همبستگ نییتع یاست و برا شدهنییتع شیاز پ یهاتی( از محدود9122سارگان ) آزمون
 یابزارهـا و جملـات خطـا همبسـتگ نیبـ دیکه ابزارها معتبر باشند، با نیا ی. براشودیبرده مکار و خطاها به

است که ابزارها تا آنجا معتبر هستند کـه بـا خطاهـا در  نیآزمون ا نیا یوجود نداشته باشد. فرض صفر برا
بر مناسـب بـودن دال  یشواهد تواندیاول همبسته نباشند. عدم رد فرض صفر م یمرتبه یتفاضل یمعادله

 یهمبسـتگ گونـهچیسـازگار اسـت کـه ه یصـورت در GMM ستمیمدل س یعبارتابزارها فراهم آورد. به
 بـوده سـازگار GMM)پسماندها( وجود نداشته باشد. اگر برآورد  ماندهیباق ریدوم در مقاد یاز مرتبه یالیسر
 .بود خواهد معتبر زین ایپو پانل یهاداده مدل باشند، معتبر آن یابزارها و
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 ثـروت جـادیا یاصـل منشـأ دانـش کاربرد و دیتول آن، در که است یاقتصاد نظام ان،یبندانش اقتصاد
 بـر مـؤثر عوامـل شناخت و کارها و ساز فیتعر مستلزم یاقتصاد نظام نیا ییکارا. شودیم محسوب

 ریسـا عملکـرد شیافـزا نـهیزم گر،یکـدی بـا عوامـل نیـا ارتباط از که است دانش یریبکارگ و دیتول
 (.9312 ،ینوآور توسعه و یفناور کل)اداره  شودیم فراهم زین هابخش

محسـوب  هیـپادانش یو اسـاس سـاختار اقتصـاد هیـپا ارتباقـات، و اقلاعات یفناور یهارساختیز
 .  شودیم یریگتلفن اندازه نیو تعداد و نسبت مشترک نترنتینفوذ ا بی. با کمک ضرشودیم

 یآورفـن در چیسـت  ،(IT) اقلاعـات یآورفـن بـا( ICT) ارتباقـات و قلاعـاتا یآورفـن تفاوت
 عناصـر از و بـوده خـاص یجایگـاه یدارا یارتبـاق یها یآورفن و ها دستگاه ارتباقات، و اقلاعات

 استفاده  منظور به یاساس

 اریفتعـ بـا ادامـه در .گردنـدیمـ محسـوب ارتباقـات، و اقلاعـات یآورفـن یدستاوردها و مزایا از

 :شویمیم آشنا بیشتر ،ICT متفاوت
 یآورافزار، شبکه و صنایع مرتبط بـه آنـان، فـنافزار، نرمبه مجموعه سخت 9119در اوایل سال      

 جنبـه یرو بر محوریت و تاکید(، ICT) ارتباقات و اقلاعات یآورفن در. شدیم گفته( ITاقلاعات )
 اقلاعـات یآورفـن کـه بـوده مطـرح "باید" یک منزله هب ارتباقات که یا بگونه باشد، یم یارتباق
 .باشدینم دارا را خدمات و هاسرویس ارائه امکان آن وجود بدون
 رادیو،: نظیر برنامه یا و یارتباق دستگاه نوع هر به که است یا ارتباقات،واژه و اقلاعات یآورفن     

 و یامـاهواره یهـا سیسـتم شـبکه، یفزارهاا سخت افزار، نرم کامپیوتر، ،یسلول یهاتلفن تلویزیون،
)کنفـرانس  گرددیمرتبط م  آنان به یمتعدد یهابرنامه و ها،خدماتسرویس که شده اقلار آن نظایر

 (.دور راه از آموزش دور، راه از
 تر دقییق یکاربرد یبررس مورد خاص جایگاه و مفهوم یک در اغلب ارتباقات و اقلاعات یآورفن    
 .غیره و ها کتابخانه بهداشت، آموزش، در وارتباقات اقلاعات یآورفن: نظیر ردگی یم قرار
 یارتباق و یاشبکه ،یافزار نرم ،یافزار سخت امکانات مجموعه به ارتباقات، و اقلاعات یآورفن    
 .شودیم گفته اقلاعات، به مطلوب یدستیاب منظور به

 بـین)پیونـد  دهـدیاقلاعات و ارتباقات را شـکل مـ یآوربین کامپیوتر و ارتباقات، فن یهمگرائ    
 امکانـات بـا داده یسـازذخیـره و پردازش "خصوصا آن یهاقابلیت یتمام از یبرداربهره و کامپیوتر

 (.یارتباق متعدد
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یدوم مورد استفاده قرار مـ یدر جنگ جهان یمرتبط با کامپیوتر به نوع یها یبا این که تکنولوژ     
 آشـکار همگـان بر 9129 سال در عمده تحول دو تحقق از پس آن گسترده یهانسیلپتا یول گرفت،
(، کوچـک و ارزان هاتراشه میکرو مجتمع، مدارات)ترانزیستور،  هایهاد نیمه صنعت در تحول: گردید

شدن کامپیوترها را به دنبال داشت. متعاقب این تحول عظـیم، امکـان اسـتفاده از کـامپیوتر در ابعـاد 
!(. باشـیم داشته ینگاه خود اقراف به است یکاف)عموم کاربران، فراهم گردید  یگسترده و برابسیار 
 بـا ادامه در. است یکامپیوتر یهاشبکه یبرپاساز و یکدیگر با کامپیوترها ارتباط عمده، تحول دومین
 ،یکامپیوتر یاهشبکه بین ارتباط و اتصال امکان ،یارتباق و یمخابرات متعدد یهایآورفن از استفاده
 متعدد یها یآورفن ظهور و حاضر عصر در یاقلاعات عظیم انقلاب زمینه فور، تحولات. گردید فراهم

 است نموده ایجاد را ارتباقات و اقلاعات
 .است اقلاعات به یدستیاب و پردازش ،یسازذخیره نحوه ارتباقات، و اقلاعات یآورفن یویژگ ترینمهم
محـیط قریق از را اقلاعات انتقال و ارائه پردازش، ،یسازذخیره امکان که یهائیآورفن مجموعه به
 .گرددیم اقلار ،نمایدیم فراهم انتقال یها

 پـردازش و یسـازذخیـره یهادستگاه اقلاعات، برجسته جایگاه به ارتباقات و اقلاعات یآورفن      
 بـر علـاوه راستا، ایناست در  یدارد. بدیهبه اقلاعات تاکید  یانتقال و دستیاب یهادستگاه و اقلاعات
)کانال  یارتباق وسایل فهرست در نیز تلویزیون و رادیو نظیر دیگر یهائرسانه ،یمخابرات یهاپتانسیل

 اول مرحلـه در ارتباقـات و اقلاعـات یآورفـن ساختزیر. گرفت خواهند قرار(، اقلاعات توزیع و نشر
 نظیـر یارتبـاق وسـایل و هـادسـتگاه یتمـام آن در کـه تاس یاقلاعات زیرساخت یک وجود نیازمند

 فونداسـیون منزلـه بـه یاقلاعـات زیرساخت. گرفت خواهند قرار تلویزیون و رادیو ،یمخابرات تجهیزات
 را یاقلاعـات خدمات و هاسرویس ارائه امکان که بوده مطرح ارتباقات، و اقلاعات یآورفن زیرساخت

 مشـتمل را ارتباقـات و اقلاعات یآورفن توانیم اساس همین بر. نمایدیم فراهم مطلوب، کیفت با
 :گرفت نظر در زیر یاساس بخش سه بر
  (      II) 9اقلاعات رساختیز

  (    IT) 8اقلاعات یهایآورفن
  (     IA)  3اقلاعات یکاربردها

 
 

                                                                        

1 Information Infrastructure 
2  Information Technologies 
3  Information Applications 
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 اطلاعات یفناور رساختیز یاجزا(: 2) شماره نمودار

 
 

  ( II ) اقلاعات ساخت زیر

  :باشدیم زیر امکانات گسترش و ایجاد هدف اقلاعات، زیرساخت در
 یمخابرات یهاسرویس و هاشبکه

  انتقال یهایتکنولوژ
 نگیروت و نگیچیسوئ
 عرضه و یابیدست

 (ریتصو و)صوت  یاچندرسانه ارتباقات
 

 :  شامل

 کابل بدون ل،یموبا یهاشبکه -

 ینور بریف یهاشبکه -

    یاماهواره  یهاسیستم -

 یپراکنسخن یهاسیستم -

  یاچندرسانه یهاسیستم با مخابرات)تلفیق(  ترکیب  -

 بالا سرعت با یمحل ارتباقات -

 بالا سرعت با یمل و یامنطقه ،یشهر ارتباقات -

 (ITاقلاعات ) یآورفن

 :ردیگیم قرار توجه مورد ریز موارد اقلاعات، یآورفن در

 اقلاعات یسازرهیذخ -
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  تاقلاعا یسازذخیره -

 اقلاعات ارائه و پردازش -

 عامل یهاسیستم -

 ینویسبرنامه یهازبان -

  هاپروتکل یمهندس -

 یکاربرد یافزارهانرم -
 :شامل

  شبکه یهاپروتکل -

   داده یسازذخیره یهاشبکه -

  یامنیت و یرمزنگار یهایآورفن -

  ...( و دهندگانسرویس ،یشخص ی)کامپیوترها افزارسخت -

  یاقلاعات یهابانک یقراح -

 HTML ,XML نظیر وب در محتوا ارائه یهازبان -

 حملات از یگیرپیش و تشخیص -

 

  (IA) اقلاعات یکاربردها
  :گیردیم قرار توجه مورد زیر موارد اقلاعات، یکاربردها  بار در

 خدمات ارائه -

 دانش اشتراک -

 یعموم مدیریت -

 یاجتماع یهاسرویس -

 یتجار یهاحلراه -

 محتوا نشر و تولید -
 :شامل

 وزشآم -

  درآمد تولید و یاقتصاد یهافرصت -

  یروستائ ۀتوسع -

  دور راه درمان از استفاده نظیر شهروندان سلامت بهبود -

  یمحیطزیست مسائل مونیتورینگ و امنیت -

  یدولت و یاقتصاد مدیریت -
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  یالکترونیک یهاکتابخانه -

  یالکترونیک تجارت -

  یالکترونیک یبانکدار -

  یالکترونیک آموزش -

 
اقلاعـات و  یآورگانه در فـنسـه یهـاهـر یـک از بخش یبـرا شودینگونه که ملاحظه مهما      

 یدر عمل تعیین دقیـق ایـن محـدوده، امـر یدر نظر گرفته شده است ول یخاص  ارتباقات، محدوده
 یاقلاعات قرارگرفته، ولـ یآوردر بخش فن یافزارنرم یهابرنامه "دشوار و گاه غیرممکن است. مثلا

.همچنـین  داشـت خواهـد وجود نیز( IAاقلاعات ) یکاربردها ۀآنان در زیرمجموع یسازامکان پیاده
 امکـان یولـ انـد شـده گرفتـه قـرار( II) اقلاعـات زیرساخت زیرمجموعه در یا چندرسانه ارتباقات

 .اردد وجود نیز(، IT) اقلاعات یآورفن زیرمجموعه در مدیایمالت یهایویژگ از یبرخ یسازپیاده
 یهـاهر یک از عناصـر موجـود در بخش یمشخص و شفاف برا یاعدم وجود محدوده رغمیعل     
امکانـات  یبا لحـا  نمـودن وزن بکـارگیر توانیاقلاعات و ارتباقات، م یآورگانه زیرساخت فنسه

 خاص دست یافت: یها، به یک مرزبنددر هر یک از بخش یافزارو نرم یافزارسخت
 نظیـر یاگسـترده یفیزیکـ امکانات و تجهیزات از استفاده نیازمند(، II) اقلاعات اختزیرس عناصر -

 ،یرادئـوئ یهاشبکه و سیار ثابت، تلفن خطوط از گسترده یاشبکه روتینگ، سوئیچینگ، یهاسیستم
 و عناصـر از متشـکل یفیزیک زیرساخت مدیریت و عملیات انجام منظور به و رابطه این در. باشندیم

و  یبـا قراحـ  استفاده شود. یمتعدد یافزارهانرم  و افزارسخت از بایستیم ،یافزارسخت زاتتجهی
 یهـاتلفن نظیـر یمختلفـ یهادستگاه ارتباط(، امکان یزیرساخت اقلاعات ) بستر ارتباق یسازپیاده
 بکهشـ بـه دهندگانسرویس و یشخص یکامپیوترها کابل، بدون یهادستگاه همراه، یهاتلفن ثابت،
 یاقلاعـات زیرساخت با ارتباط. باشندیم یمختلف خدمات و هاسرویس از استفاده به قادر آنان و فراهم

 یخاصـ  تجهیـزات از اسـتفاده بـا یـا و( شده ایجاد شبکه قریق)از  "مستقیما است ممکن( ی)ارتباق
 "معمولـا .گـردد ایجـاد کابل، بدون یهادستگاه یا و DSL خطوط ،ISDN یهانظیر مودم، کارت

 وسـایل کیفیـت و تعـداد تنـوع، بـه ثروتمند، و فقیر جوامع بین یدیجیتال شکاف میزان سنجش یبرا

 وجـود بـدون اقلاعات، ساخت زیر ایجاد فرض با است یبدیه .گرددیم استناد زیرساخت، به یارتباق
 نهایـت در و ساخت زیر از بهینه و مطلوب استفاده امکان(، یکیف و یکم بعد)از  یارتباق یهادستگاه

 یکاربردهـا و اقلاعـات یآورفـن یهـابخش در شـده ارائـه یهاپتانسیل و دستاوردها از یمندبهره
 لـازم شرط عنوانبه( همراه ثابت، یهاتلفن)نظیر  یارتباق یهادستگاه. داشت نخواهد وجود اقلاعات،

 صـرفه بـه مقـرون و کیفیـت ع،تنو است یبدیه. باشندیم مطرح یاقلاعات یهابزرگراه به ورود یبرا
 اختیـار در یاقلاعـات منـابع از اسـتفاده منظـور بـه را یمتعدد یهاگزینه ،یارتباق یدستگاهها بودن

 یاصل عناصر از ییک ،یاقلاعات منابع به جامعه آحاد یدستیاب امکان. دهدیم قرار متقاضیان،
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 .باشدیم جامعه هر در ارتباقات و اقلاعات یآورفن توسعه یاستراتژ تعریف زمان در یگذارسیاست 
 دهندگان،سـرویس نظیـر یمتعـدد یافزارهاسخت از(، ITاقلاعات ) یآوردر زیر مجموعه فن -    

 اسـتفاده ،یمختلفـ یسازذخیره یهادستگاه همراه به بزرگ یکامپیوترها یبرخ و یکار یهاایستگاه
 در موجـود عناصـر سـایر بـه یدهسـرویس لمسئو که یداخل یکامپیوترها از استفاده)نظیر  گرددیم

 نظیر داده یهاسرویس ارائه مسئولیت که یخارج دهندگانسرویس یا و بوده اقلاعات یآورفن بخش
 یآورفـن مجموعـه زیر در یافزارسخت عناصر از گسترده استفاده علیرغم(. دارند عهده بر را اینترنت

 مسـتلزم بخـش ایـن به شده داده نسبت عملیات کثرا و داشته چشمگیرتر یحضور افزارنرم اقلاعات،
 .باشدیم افزارنرم از استفاده

ها و خدمات گسترده به منظور افـزایش اقلاعات، ارائه سرویس یهدف عمده در بخش کاربردها -   
 بـه توجـه بـا رابطهاست. در این  یدر یک جامعه اقلاعات یدر ابعاد متفاوت اجتماع یورو بهره یکارائ
 امکـان اقلاعـات، یآورفـن بخـش یدستاوردها و اقلاعات زیرساخت بخش حمایت و یحورم نقش
 در. گـرددیم فراهم اقلاعات، یکاربردها بخش در یپویائ و گسترده متنوع، خدمات و هاسرویس ارائه

 یقراحـ را یاساس هسته و عملیات محور افزار، سخت از استفاده علیرغم اقلاعات، یکاربردها بخش
 .دهدیم تشکیل افزار نرم یساز پیاده و

 یافزار حضـورافـزار، سـختدر زیرساخت اقلاعـات علیـرغم اسـتفاده از نرم شود،یهمانگونه که ملاحظه م    
. پـس باشـدیاقلاعات، برعکس م یاقلاعات و کاربردها یآورفن  یهابرجسته داشته و این وضعیت در بخش

اقلاعـات و ارتباقـات  یآوراقلاعات و ارتباقات، زیرساخت فـن یرآوگانه فنسه یهااز ایجاد هر یک از بخش
 ایـن در ها به منظور نیل به توسـعه همـه جانبـه وجـود خواهـد داشـت.ایجاد و امکان ارتباط آن با سایر بخش

 و سیسـتماتیک مسـتمر، صـورت بـه شـده اشـاره بخش سه ایجاد خصوص در لازم تلاش که است لازم راستا

 یدسـتاوردها و مزایـا از اسـتفاده امکـان فور، یهابخش از یک هر در تعلل است یبدیه. شود دنبال هدفمند،
 جایگـاه بـه توجـه بـا کشـورها از یبرخـ در. نمایـدیمـ مواجه مشکل با "عملا را ارتباقات و اقلاعات یآورفن

 جهـت در شـده انجـام تلـاش یتمـام اقلاعات، زیرساخت ایجاد در یارتباق و یافزارسخت تجهیزات گسترده
اقلاعـات و  یآور)فـن هـابخش سـایر بـه و بـوده بخـش این به محدود ارتباقات، و اقلاعات یآورفن توسعه

 و یارتبـاق بسـتر "صـرفا اقلاعـات، زیرسـاخت کـه نکنیم فراموش. گرددیاقلاعات( کمتر توجه م یکاربردها
 اختیــار در ارتباقــات و اقلاعــات یرآوفــن یمزایــا و دســتاوردها از اســتفاده منظوربــه را یمتعــدد یهاگزینــه

 ایجـاد یـا و هـابخش سـایر توسـعه جهـت در یمضـاعف تلـاش بایسـتیمـ و قرارداده جامعه یک شهروندان
 از اسـتفاده امکـان ،یقـانون زیرسـاخت یـک وجـود بـدون "مثلا. پذیرد صورت نیز دیگر یجانب یهازیرساخت

 .داشت نخواهد وجود ،یالکترونیک تجارت ونهمچ یموارد در ارتباقات و اقلاعات یآورفن یمزایا
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 اطلاعات یفناور مهم یکاربردها(: 3) شماره نمودار
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 توسعه یبرا ارتباطات و اطلاعات یآورفن یهایاستراتژ
 در سـرعت بـه جهان ،یبشر حیات ابعاد یتمام در ارتباقات و اقلاعات یآورفن از استفاده موازات به

 منـابع از اسـتفاده و اینترنـت بـه یدسـتیاب امکـان امـروزه. اسـت یلاعاتاق جامعه یک به تبدیل حال
 توجـه بـا یک هر مختلف جوامع و نمایدیم یق را یتصاعد یروند یبشر جوامع یتمام در یاقلاعات

 ایجـاد. نمایندیم استفاده ارتباقات، و اقلاعات یآورفن یمزایا از شده ایجاد متعدد یهازیرساخت به
 از یهائنمونـه ارتباقات، و اقلاعات یآورفن با کارآشنا ینیرو تربیت و یقانون ،یتباقار یهازیرساخت

 و یافتهتوسـعه یکشـورها بـین یدیجیتـال شـکاف رشـد. اسـت خصـوص ایـن در شـده انجام تلاش
 هیچگونه یجا مهارت، فاقد و دیدهآموزش و ماهر شهروندان ،یروستائ و یشهر جوامع توسعه،درحال

نیل  یمناسب برا یها و رویکردهاو تبعیت از سیاست  هایاستراتژ تدوین با رابطه در یتردید و شک
 یگذاران کشـورهاکارشناسان و سیاسـت ینگذاشته است. تمام یرا باق یبه یک جامعه مدرن اقلاعات

 یپتانسـیل لـازم بـرا یاقلاعات و ارتباقـات دارا یآوراند که فنمتفاوت به این موضوع اذعان نموده
اسـت. در ایـن راسـتا اکثـر کشـورها،  یو سیاسـ یفرهنگـ ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع یوسعه در تمامت

  اند.اقلاعات و ارتباقات، تدوین نموده یآوررا به منظور توسعه فن یخاص یهایاستراتژ
 :ارتباقات و اقلاعات یآورفن توسعه یاستراتژ تدوین منظور به یکلید عناصر
 ارتباقات و اقلاعات یآورفن توسعه یمل یاستراتژ یبرا( )چارچوب مدل یک ایجاد 
 متعـدد یمزایـا و هاپتانسـیل خصـوص در جامعـه متفـاوت سـطوح در لـازم یآگاه ایجاد 

 ارتباقات و اقلاعات یآورفن
  امکـان مناسـب، یارتبـاق زیرساخت یک وجود)بدون  یمخابرات زیرساخت توسعه و ایجاد 

 (داشت خواهد وجود ارتباقات و اقلاعات یآورنف یدستاوردها از یاندک استفاده
 یآورفن یمزایا از استفاده و یارتباق زیرساخت به جامعه شهروندان عموم یدستیاب امکان 

 ارتباقات و اقلاعات
 و هافرصـت از اسـتفاده امکان ماهر، و دیده آموزش افراد وجود)بدون  یانسان منابع توسعه 

 (داشت نخواهد وجود وارتباقات، قلاعاتا یآورفن توسط شدهارائه یمزایا
 از اسـتفاده امکـان مشخص، قوانین مجموعه وجود)بدون  یقانون زیرساخت توسعه و ایجاد 

 تجــارت نظیــر ارتباقــات و اقلاعــات یآورفــن توســط شــده ارائــه یمزایــا و هافرصــت
 (داشت نخواهد وجود ،یالکترونیک

 یتجار یگذار)سرمایه یاقتصاد و یجارت یهافعالیت یبرا مناسبب محیط توسعه و ایجاد، 
 (یالکترونیک پرداخت ،یفن یاستانداردها ایجاد

 کشور هر یمل زبان با متناسب محتوا توسعه و ایجاد 
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 ،سـخت)امکانـات  ارتباقـات و اقلاعات یآورفن با مرتبط صنایع از حمایت و توسعه ایجاد 
 (یمخابرات شبکه، ،یافزارنرم ،یافزار

 یارزیـاب منظـور بـه ارتباقـات و اقلاعـات یآورفـن از اسـتفاده میزان مستمر جشسن و مونیتورینگ
  شدهتعیین یهاسیاست و هایاستراتژ موفقیت

  
 آزاد ینوآور و تیخلاق
 مختلـف پژوهشـگران و اسـت کرده یراتییتغ زمان قول در آن یهافیتعر که است یمفهوم تیخلاق
 .دارند یادیز ییمعنا اشتراک البته که اندنموده ارائه آن یبرا یمتعدد فیتعار
 نظـر بـه. اسـت داده قرار نظر مد ییگشامسئله ینوع عنوان به را تیخلاق ،تورنس مثال عنوان به     
 ،اقلاعـات در موجـود یهایکاست ای مسائل کردن حس ندیفرا از است عبارت مختصر خلارِ تفکرِ یو

 ییبازآزمـا و یبـازنگر ،هـاهیفرضـ مودنآز و یابیارز ها،یکاست رفع و مسائل حل درباره یسازهیفرض
 .گرانید به جینتا انتقال سرانجام و هاآن

 ینـدهایگرفته از فراو هم ارزشمند باشد و نشـأت لیاست که هم اص یزیچ دیشامل تول تیخلاق      
اوقات بـه  یگاه خلارمحصولات تفکر  یعلم دگاهید کی. از نظر باشدیم انسان اه و ناخودآگاهخودآگ

 تیـاز خلاق گانـهی فیـتعر ای دگاهید کیدر علم  هادهیپد گری. همانند دشودیتفکر واگرا ارجاع داده م
 یژگـیو ،یاجتماع یطیمح ،یشناخت ندیفرااست: منسوب شده ریقور متنوع به موارد زوجود ندارد و به

 .استشده داده وندیپ یقبعشوخ و یروان یهایماریب ،نبوغ مانند یموارد نیهمچن و شانس ،یفرد

که شـخص  شودیم دیتول یشکسته است تفکرات خلار زمان اتیفرض ندیفرا گریمناسب د فیتعر     
انـد. نپرداختهبـه آن  گـرانیرا جستجو کنـد کـه د یدیجد دگاهید کیرا کنار گذاشته و  هافرضشیپ

 ییتوانا و بودن رمتعارفیغ پشتکار، ،هوش لیاز قب هایژگیاز و یبه حضور همزمان تعداد ازین تیخلاق
 تصـورات همچـون غالبـاً و است تلاش و زحمت بدون و خودکار ت،یخلاق. دارد خاص یسبک به تفکر
اسـت: شده شـنهادیپ والـاس و هولتز هلم توسط یمراحل آن یبرا. دیآیم وجود به ختهیخودانگ یذهن
 .تحقق-6 الهام-3 ینهفتگ دوره-8 یآمادگ-9

 در. دیـآیم دیپد هاگروه و افراد نیب که رودیم کار به ییایپو یروین فیتوص یبرا معمولاً تیخلاق    
 کـار به ییایپو آن از مؤثر استفاده در سازمان کی یگروه یهاتیقابل فیتوص یبرا ینوآور که یحال
 عبـارت ینـوآور .را جینتـا ینـوآور اما کند،یم فیتوص را هاتیقابل ت،یخلاق گر،ید عبارت به. رودیم

 ؛یشـغل امـور اداره از یاجنبـه هـر به نسبت نینو و تازه یکردیرو افتنی یبرا وستهیپ کاوش از است
 نو یراهبردها ای و تازه، خام مواد ای دیجد فنون موجود، ای دیجد یهافرآورده به مربوط که نیا از اعم

 .نباشد ای باشد ،یجد یکار یهاروش و

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%84%D9%85_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%84%D9%85_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
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. شـودیم یریگمختلف اندازه یتوسط شدت شاغلان با مدارک دانشگاه که دانش تیریمد  و آموزش
و همنـوا اسـت و   همخوانها رسمی در دانشگاه غیرمفهوم مدیریت دانش  با فرهنگ آموزش  درواقع

در جهتی سور یابد که مدیریت دانش بخش اصلی فرهنگ آن  بایدها در دانشگاه رسمی غیرآموزش 
خاسـتگاه قبیعـی ایـن رشـتۀ علمـی  بایدها رسمی دانشگاه غیرآموزش  گریقلمداد شود. به عبارت د

قـدر کـه بـرای انـواع ما بر این اساس  است که اصول مدیریت دانش همان یفرض اصل شیباشد. پ
نیـز قابـل اعمـال  هـا دانشـگاه در غیررسـمیزمان لازم است، برای آمـوزش آموزش کارکنان هر سا

 ابزارهای ۀیته و دانش دنیای به نسبت روشن بصیرتی و بینشدر واقع مدیریت دانش، ارائه  باشد،یم
 از نـهیبه اسـتفاده بـه قادر تا است یررسمیغ آموزش در هادانشگاه نیمسئول و مدیران برای کاربردی

. باشـند دانـش عصـر در یررسـمیع یهـاآموزش هایچالش با مقابله برای خود ریتمدی ندهاییفرآ
 مهمـی ابزار آن، از بیش و است مطرح ها،سازمان بقای برای عمده راهبردی عنوان به دانش مدیریت

شـود، دانش چگونه خلـق و اداره می کهاین از آگاهی. رودیم شمار به هاسازمان عملکرد تقویت برای
 قریـق از بازرگـانی مؤسسـات آنجاکـه از. رسدمی نظربه ضروریها در دانشگاه غیررسمیش در آموز
 ویـژه به آموزشی مؤسسات باشند،می هایشانسازمان اثربخشی و کارایی بهبود به قادر دانش مدیریت
 ها نیز توان خلق و قدرت اشتراک دانش را به منظور تقویت معلومات و دانش فراگیـران خـوددانشگاه

اصـلی  یاز کارکردهـا یکـیها انعکاس پیدا کند. از آنجا کـه در دانشگاه دیرا دارند. مدیریت دانش با
انداز  نسـبی از چشـم هادانشگاهانتقال دانش در انواع آموزش است، مدیریت دانش، در این  هادانشگاه

های مدیریت دانش در ایده فنون و ندها،یقاعدتاً باید دریابند که پذیرش فرآ هادانشگاهبرخوردار است. 
 .است دیگر هایتر از سازمانبرای آن بسی آسان غیررسمیآموزش 

                                                  

 اقتصاد دانش بنیان در مدل های رشد  

انواع مختلف دانش در ترکیب با محدود بودن ویژگی بـازاری دانـش، چـالش هـای مهمـی را بـرای 
ه می خواهند اثرات آن را بر رشد اقتصادی ارزیابی کنند ایجاد می کند.کارهای انجـام شـده کسانی ک

سعی دارند به شکل غیر مستقیم اثر سر جمعی دانش را بر رشد ارزیابی کنند. برای این منظور فـرض 
می شود دانش آن قسمت از رشد را توضیح می دهد که با انباشت عوامـل مشـهود از قبیـل زمـین و 

شوند. رشدی را که با عامل مشهود توضیح داده نمی شود )باقیمانـده ی وی کار، توضیح داده نمینیر
محاسبات( به عنوان رشد بهره وری ناشی از دانـش تلقـی مـی شـود. ایـن باقیمانـده گـاهی اوقـات 

نامیده می شود. چیزی که وی مدعی اندازه گیری آن بود به قور مرسـوم رشـد » باقیمانده ی سولو«
TFP ،(.  9126 نامیده می شود )سولو 
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تلاش های بعدی برای توضیح بهتر عوامل رشد اقتصادی به معرفی سرمایه ی انسانی منجر شـد،     
سطح بالاتر آموزش جمعیت به معنای آن است که ظرفیت یادگیری افراد افـزایش مـی یابـد و افـراد 

اضـافه شـدن دانـش آن بخـش از رشـد  بیش تری استفاده از تکنولوژی های بهتر را یاد می گیرنـد.
TFP  که با انباشت سرمایه توضیح داده نمی شد را کاهش داد اما مشاهدات در زمینه ی اثر سـرمایه

گذاری آموزشی یک پارچه نیست.برخی از اقتصاد دانان در الگوی رشد خود سرمایه گذاری هدفدار در 
، 9119شد بهـره وری وارد کـرده انـد)رومر،آموزش، نوآوری و تطبیق دانش را به عنوان منبع اصلی ر

(.این کار به پیدایش الگوی رشد درونزا منجر شده است. در الگـوی رشـد درون زا بـه 9122لوکاس، 
جای این که فرض شود رشد به دلیل تکنولوژی )به صورت برون زا( و به قور خودکار و بـدون الگـو 

وسعه ی فنی قرار دارند تأکید می کنـد. بـه رخ می دهد، بر شناخت نیروهای اقتصادی که در پشت ت
 قور کلی الگوهای رشد درون زا  شامل سه دسته ی  زیر است:  

نظریه هـای رشـد   -نظریه های رشد مبتنی بر سرمایه ی انسانی - AKمدل های رشد درون زای 
 (.   R & Dمبتنی بر تحقیق و توسعه )

رشـد اقتصـادی درون زا بـا ایجـاد بازدهصـعودی در نظر گرفتن سرمایه ی انسانی در مدل های      
شده و  TFPنسبت به مقیاس در تولید و نیز ایجاد صرفه جویی های خارجی در تولیدموجب افزایش 

 از این قریق بر رشد اقتصادی اثر مثبت ومهمی را دارند. 

گیـرد. روش معمولاً رابطه میان رشد و سرمایه ی انسانی در دو چارچوب اصلی مورد بررسی قرار  مـی
یاد می  1اول از کار لوکاس نشأت می گیرد که از انباشت سرمایه ی انسانی به عنوان منبع رشد پایدار

 3و یادگیری از قریق کار 2شود و به قور خاص میان دو منبع انباشت سرمایه ی انسانی یعنی آموزش
موجـودی «د را ناشـی از برمی گردد، رشـ 4شود. روش دوم که به مقاله نلسون وفلپستمایز قائل می

می داند که به نوبه ی خود توانایی یک کشـور در نـوآوری و رسـیدن بـه پـای  5»سرمایه ی انسانی
کشور های پیشرفته تر را تحت تأثیر قرار  می دهد. بنابراین تفاوت در نرخ های رشد میـان کشـورها 

ن هـا در ایجـاد رشـد تکنولـوژِی ناشی از تفاوت در سرمایه ی انسانی وبه تبع آن،تفاوت در توانایی آ
 (.  9119است )رومر،

تحقیق و توسعه از دو راه می تواند به رشد اقتصادی کمک کنـد: اول آن کـه تحقیـق و توسـعه       
اجازه می دهد تا کالاهای سرمایه ای جدید معرفی شود که ممکن است نقش بـیش تـر و بهتـری در 

شته باشد. این نگرش را رومر، بارو و سالایی مارتین ارائـه تولید نسبت به کالاهای سرمایه ای وجود دا
کرده اند.کمک دوم تحقیق و توسعه به رشد اقتصادی این است کـه باعـث ایجـاد اثـرات جـانبی در 
موجودی علم ودانش می شود که به نوبه ی خود باعث کاهش هزینه های تحقیق و توسعه می شود 

 (.  9328)درگاهی،
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 معرفی و تحلیل مدل     

رهـای یموجـود میـان متغ یکمـدر این بخش با استفاده از تحلیل های اقتصاد سنجی، بـه تحلیـل روابـط 
اقتصادی خواهیم پرداخت. روش شناسی اقتصاد سنجی دلالت بر ایـن مـی کنـد کـه تحقـق هـدف فـور 

ت که بتوان رابطه میان متغیرهای فور را به زبان ریاضی بیـان کـرد، مستلزم اولاً وجود یک مدل ریاضی اس
 ثانیاً روش های آماری مناسبی که به کمک آن  ها عوامل موجود درآن مدل ریاضی را تخمین زد.  

با توجه به مبانی نظری، تحلیل مطالعات تجربی و اهداف تحقیق، مدل خطی زیر را برای بررسی      
اد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید انتخاب کرده ایم. شایان ذکـر اسـت اثر مؤلفه های اقتص

که مدل حاضر، پس از بررسی مدل های موجود، بهترین مدلی بود کـه مـی توانسـت در قالـب چـار 
 چوب های نظری، روابط میان متغیرها را با عنایت به روش های اقتصاد سنجی تبین و توضیح دهد. 

 از یتـابع صـورت بـه و داده نشـان    بـا را tکشور در زمان  کی دیتول زانیممدل،  حیتصر یبرا
 :میسینویم انیبندانش اقتصاد یهامولفه و عوامل

  
 

 

 هیسـرما نشـانگر  سـرانه،  یناخالص داخلـ دیتول ای یناخالص داخل دینشانگر تول در آن  که 

 و    یرسـاختهایز نشـانگر دانـش،  تیریآمـوزش و مـد ریمتغ یبرا ینیجانش و یانسان
 .باشدیم ینوآور و تیخلاق یبرا ینیگزیجا و دیتول عوامل کل یوربهره نشانگر

 :نوشت توانیم نیتخم قابل شکل به مدل حیتصر یبرا
 

 
 

، ابتدا آزمون های آماری لازم برای انتخاب مـدل بهینـه تخمین مدل: برای تخمین مدل مورد بررسی
انجام، سپس مدل مطلوب تخمین زده می شود و در نهایت تحلیل های آماری و اقتصادی درباره آن 

 صورت می گیرد.  
 

 F: برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از کشورها از آمـاره Fآزمون 
تفاده می شود. فرضیه صفر بیان می کند که عرض از مبـدأ بـرای مقـاقع مختلـف به صورت زیر اس

 ( استفاده کرد.  Pooling Data) شدهقیتلف یهاو داده  OLSیکسان است و می توان از روش 

 

  
 برای آزمون برابری عرض از مبدا ها Fنتایج آزمون   - کیجدول شماره 

 F  Prob 

 99/92  0/0009 
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 و اسـت 9999/9فرض صـفر  رشیجدول گویای این است که احتمال پذ  Fمحاسباتی با  Fمقایسه 
و عرض از مبدأ بـرای مقـاقع  شودیمدرصد فرضیه صفر رد  95در سطح اقمینان  که نیا یعنی نیا

 ثابت استفاده شود.   اثراتمختلف یکسان نیست و باید از الگوی اثرات تصادفی یا 

مقاقع مختلف رد شد، ابتـدا بایـد  یعرض از مبدأ ها برا یریبرا هیکه فرض نیاز ا بعدآزمون هاسمن: 
اثـرات تصـادفی  افـتیاز ره دیـبااثرات ثابت مناسب است یـا   افتیالگو با ره نیتعیین شود که تخم

. برای تعیین این مسأله از آزمون هاسمن استفاده می شود. در این آزمون فـرض هـا بـه شود فادهاست
 :شوندیم نیتدو ریز صورت

 

 
 

 
 

برای انجام آزمون هاسمن، باید قبلاً مدل را به صورت اثر تصادفی تخمـین   EViewsدر نرم افزار 
دهیم خروجی دیگـری بـه دسـت انجام می EViews زده باشیم. هنگامی که آزمون هاسمن را در 

 probسـمن ظـاهر مـی شـود کـه اگـر )چی دو( آزمـون ها  می آید که در سطر اول آن آماره 
درصد به بالا پذیرفتـه مـی شـود، امـا اگـر    90کوچک تر از یک دهم باشد، مدل اثر ثابت در سطح

بزرگ تر از یک دهم باشد در این صورت مدل اثر تصادفی پذیرفته می شود )مهرگان و اشـرف زاده، 
1387 ،141  .) 

 خروجی آزمون هاسمن - دوجدول شماره 

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

 0/29  2/19 0/131  
 

به دست آمده است )جدول شماره پنج(؛ از این رو   prob= 96/0از آزمون هاسمن در این مدل       

درصد به بالا بایـد از  90رد می شود و در سطح اقمینان   به این نتیجه می رسیم که فرضیه ی 
 برای تخمین مدل استفاده کنیم. روش اثرات تصادفی 

برای تخمـین مـدل تعیـین کـرد،  random effectبا توجه به نتایج آزمون هاسمن که روش      
مدل را با فرض اثرات تصادفی تخمین زده ایم. نتایج حاصل از تخمین مدل با فرض اثرات تصـادفی 

 زیر بیان می شود.  به صورت زیر حاصل شده است. در این مرحله معادله نهایی به شرح 
 

 
  

R-squared = 0.69     Durbin-Watson stat = 1.93      F-statistic = 8.23  

    



 81، ش 12 تابستان، 2انقلاب اسلامی، س  ش هایفصلنامه علمی پژوه    

 تفسیر ضرایب مدل

 دهیم.  اکنون نتایج تخمین را با استفاده از دو معیار آماری و معیاراقتصادی مورد بررسی قرار می
صاد سنجی را فراهم می کند. به ویژه کـه مـا معیارهای آماری: معیارهای آماری پی ریزی الگوی اقت

دنبال آزمون این موضوع، که آیا گواه )تصدیق( آماری برای استفاده از متغیرهای مسـتقل وجـود دارد 
ها، آزمون های اهمیت)معنی داری( ضرایب هستند و بـه قـور معمـول در یا خیر، هستیم. این آزمون
میت تمامی متغیرهای مستقل را از نظـر آمـاری مـورد شوند. هم چنین اهکارهای کاربردی انجام می

دار دهیم که این آزمون، آزمون مشترک است و در آن اهمیت کلـی رگرسـیون )معنـیآزمون قرار می
 کنیم.  بودن کل رگرسیون( را آزمون می

ات علاوه بر آزمون های معنی داربودن، دانستن این مطلب که خط تخمینی تا چه اندازه به مشاهد     
پراکنده ای که برای برآورد به کار رفته، نزدیک می باشد، مفید اسـت. ایـن موضـوع شاخصـی بـرای 

 (.  1384نامیده می شود )صدیقی،  خوبی برازش خط برآوردی است و معمولا ضریب تعیین یا 

( مقـدار دانـش تیریمد و)آموزش  یانسان هیسرمابرای  متغیر t در رگرسیون تخمینی، آماره ی       
 بـه، 61/3مقـدار تیـخلاق و یوربهره، برا ی متغیر 34/3مقدار IT یرساختهایز، برای متغیر 02/3

 0024/0و  9/ 0045،  0062/0( برای آن ها به ترتیب مقـادیرProbدست آمده است. احتمال )
ثر متغیرهـای ا همهبرای  tمقدار آماره  براساسبه دست آمده است. همان گونه که مشاهده می شود 

 .  اندنشده رد قیتحقتحقیق از لحا  آماری معنی دار بوده است به این مفهوم که فرضیه های 

 وابسـته ریـمتغ و مستقل یرهایمتغ نیب مثبت یقو نسبتاً رابطه نشانگر Fمقدار آماره  زیو ن نییتع بیضر    
 .  باشدیم مدل در یهمبستگخود وجود عدم نشانگر واتسون-نیدورب آماره مقدار نیهمچن. باشدیم

معیار اقتصادی: این معیار ساده اما قوی برای ارزیابی است، به علامـت و انـدازه ی عوامـل )ضـرایب( 
توجه می کند. باید دقت کـرد کـه علامـت و انـدازه ی ضـرایب بـا تئـوری اقتصـادی سـازگار باشـد 

 (.  1386)صدیقی،

 ریـآمده از تخمین مدل نشان می دهد که هـر چهـار متغ همان گونه که بیان شد آماره های به دست       
 وری کل عوامل تولید دارند.  انتخابی به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان رابطه ی مثبت با بهره

دانـش بـا  تیری،  نشانگر رابطه مثبت آمـوزش و مـد999/0با مقدار  یانسان هیسرماضریب متغیر     
بدسـت  993/0  بیضـر بـا IT یرسـاختهایز ریمطالعه است. متغ مورد یدر کشورها یرشد اقتصاد

 داشـته دیـتول رشد بر مثبت اثر تواندیاقلاعات، م یتکنولوژ یرساختهایآمده است. از این رو  وجود ز
 (. 999/9) است داشته دیتول رشد بر مثبت اثر. متغیر بهره وری کل عوامل تولید باشد

اقتصاد دانش پایین و کشورهای  کم تر توسعه یافته هستند.  در این تحقیق کشورهایی با شاخص    
این کشورها در مراحل گذار توسعه قرار دارند و عمدتاً در حال بستر سازی مؤلفه های اقتصـاد دانـش 

 بنیان در کشورهایشان هستند.  
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 بررسی فرضیه های تحقیق 

 درآمد تأثیر مثبت دارند.   و  دیتولمؤلفه های اقتصاد دانش بنیان محور بر 

همان قور که می بینیم ضرایب به دست آمده از تخمین مدل برای کلیه ی متغیرها مثبـت  هسـتند، 
تـأثیر  دیـتولپس نتیجه می گیریم فرضیه ی اول  تأیید می شود و مؤلفه های اقتصاد دانش محور بر 

 مثبت دارد.
      

  نتیجه گیری
در بـازه ی  توسـعه درحال یکشورهادر  دیتولؤلفه های اقتصاد دانش بر در این مقاله به بررسی اثر م

، یانسـان هیسرما گانهسهاز قریق مؤلفه های  دیتولپرداختیم. اثر اقتصاد دانش بر  8992-9122زمانی 
 بررسی شد.   ینوآور و تیخلاق و ،IT یرساختهایز

دند مؤلفه های اقتصاد دانش بـر تولیـد ی تحقیق مورد تایید قرار گرفتند که بیان می کرهافرضیه    
تاثیر مثبت دارد. در کل نتایج نشان می دهد استفاده ی هر چه بیش تر از مؤلفه های اقتصـاد دانـش 

 شود.  تر تولید در میان مدت و بلند مدت میباعث رشد بیش
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