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مقدمه

ایجاد تشکیلات تولیدی جدید و افزایش ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء بهرهوری برای ایجـاد بسـتر
رشد تولید و توسعۀ اقتصادی که معیاری برای اندازهگیری عملکرد کلان اقتصـادی اسـت ،در ادبیـات
اقتصاد رشد و توسعه ،مورد توجه اقتصاددانان ،پژوهشگران ،تحلیلگـران و تصـمیمگیـران اقتصـادی
بوده است .در مطالعات اقتصادی متعارف ،تأکید اساسی بر نقش عوامل و نهـادههـای فیزیکـی ماننـد
سرمایۀ حقیقی (فیزیکی) و نیروی کار در فرایند تولید و بر سرعت رشد تولید ،داشـتند .امـا بـا توسـعۀ
مفاهیم جدید سرمایه (مانند سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی) ،در ادبیات اقتصادی ،عوامـل دیگـری
بعنوان عوامل تعیینکننده و عناصر تأثیرگذار بر جریان رشد تولید مورد شناسایی قرار گرفـت (پارتـا و
دیوید .)9116 ،یکی از منابع رشد در مطالعات جدید ،بهرهوری عوامل تولید است که خود تحت تـأثیر
عوامل زیادی مثل دانش قرار دارد.
در ادبیات بهرهوری TFP ،یا بهرهوری کل عوامل تولید ،محرک رشد اقتصادی تلقی شده است؛
در مطالعات نظری و تجربی مربوط به بهرهوری ،چنین استدلال شده است کـه یکـی از قـرر ارتقـاء
بهرهوری ،تقویت مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان است (مهربانی و همکاران.)9313 ،
تجربۀ کشورهای جهان نشان میدهد که نهادینه کردن اصولی دانش ،و پیشرفتهـای علمـی و
ابداعات ،انقلابی در مبانی و ساختارهای اقتصاد به وجود آورده و با افزایش اندیشه و عمل کارآفرینانه،
ارتقای بهرهوری و رشد تولید را به ارمغان آورده است .در واقع ،دانش یک منبع تولیـدی نـوین تلقـی
شده و بنگاههای دانشمحور و فعالان مبتنی بر اقلاعات ،در مقایسه با بنگاههای سنتی از سطح تولید
و سرعت افزایش بهرهوری و تولید بیشتری برخوردار بودهاند (همان منبع).
همچنین مطالعات بسیاری از قبیل مطالعات لوکاس ( ،)9122نشانگر نقش کلیدی و تعیینکننـد
مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در تحقق سطح بهرهوری مطلوب و رشد اقتصادی داشتهانـد .از دیـدگاه
لوکاس ،افزایش در موجودی سرمایۀ انسانی (علوم و فنون حاصل از تحقیق و تعلیم و تعلم) ،با بهبـود
و افزایش کیفیت نیروی کار و ظرفین نوآوری آن ،به رشد بهرهوری و تولید کمک مینماید .همچنین
رومر ( ،)9119نشان داد که افزایش مداوم سرمایه و تکنولوژی حاصل از دانش و کالاهـای واسـطهای
و سرمایهای موجب سرعت گرفتن رشد تولید شده است.
لذا جوامع مختلف ،برای تحقق اهداف کلان و کاهش فاصلۀ کشورهای عقبمانده و پیشـرفته در
پی انتقال و گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش بودهاند (عظیمـی و برخـورداری،
 .)9321برای موفقیت هرچه بیشتر در مسیر انتقال به اقتصاد دانشبنیان ،سرمایهگذاری بلندمـدت در
آموزش ،توسعۀ ظرفیت ابداع و نوآوری ،نوسازی زیرساخت اقلاعات و ایجاد محیط اقتصادی مناسـب
از عوامل مؤثر و تعیینکننده تلقی میشوند (چن و دالمان.)8992 ،
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لذا میتوان نتیجه گرفت که میزان دانش و چگونگی استفاده از آن از عوامل اصلی دسـتیابی بـه
سطح بالای بهرهوری است .همچنین ،تقویت مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان منجر به افـزایش کمـی و
کیفی موجودی دانش برای ارتقاء بهرهوری و تولید میگردد (همان منبع).
دانش ،از انباشت اقلاعات و مهارتها حاصل میشـود و در واقـع ،یـک ذخیـر انباشـته شـده از
اقلاعات مصرف شده توسط گیرندگان اقلاعات است .بهرهوری از قرر مختلف میتواند از جنبههـای
مختلف دانش مانند آموزش رسمی و غیر رسمی اقلاعات و مهارتها و قواعد ،تحت تأثیر قرار گیـرد.
واضح است که دانش از قریق اثرگذاری بر بهرهوری ،بر میزان تولید و سرعت رشد آن تـأثیر خواهـد
گذاشت.
از اثـرات اقتصـادی توســعه و کـاربردی کــردن دانـش در رشـد و توســعۀ بهـرهوری و تولیـد در
سازمانها ،تحت عنوان اقتصاد دانشبنیان یاد میشود .در واقع ،اقتصاد مبتنـی بـر دانـش ،اقتصـادی
است که در آن برای بهبود اوضاع ،خلق دانش و استفاده از آن در راستای ایجاد ثـروت و بـه تبـع آن
رشد و توسعۀ اقتصادی مدنظر قرار میگیرد (منسفیلد .)9119 ،جهان پس از انقلـابهـای بسـیاری از
جامعۀ سنتی و کشاورزی ،جامعۀ صنعتی و سپس جامعۀ اقلاعـاتی را تجربـه کـرده اسـت .در مرحلـۀ
انتهایی سه انقلاب دیجیتال ،کارآفرینی و اینترنت باعث ایجاد جامعۀ فراصنعتی (اقلاعاتی) شده اسـت
و منبع ارزشمند خلق درآمد و ثروت ،علم و فن (دانش) است که در عصر دانایی موجبات شکلگیـری
اقتصاد مبتنی بر دانش را فراهم آورده است (زاهدی و خیراندیش.)9326 ،
چون با استفاده از فناوریهای جدید ناشی از توسعۀ علم و فن ،بهرهوری (قـدرت و بـازده) تولیـد
بالا میرود .کشورهای صنعتی و درحال توسعه به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کردهاند .زیرا که با
استفاده از استانداردهای اقتصاد مبتنی بر دانش ،نه تنها اشتغال بالا میرود ،بلکه بهرهوری نیـز ارتقـاء
مییابد .این درحالی است که تورم کم شده و درآمد بالا خواهد رفت (صادقی و آذربایجانی .)9322 ،
در میان عوامل متعدد مؤثر بر رشد اقتصادی ،نقش دانش غیرقابل انکـار اسـت .در بررسـیهـای
زیادی نشان داده شده است که ،تولید ناخالص داخلی در اغلب کشورها تحـت تـأثیر زیرسـاختهـای
دانشی است بطوری که با افزایش بهرهوری ،تولید ناخالص داخلی نیز افـزایش خواهـد یافـت .یعنـی
بهرهوری میتواند تحت تأثیر جنبههای مختلف دانش و آموزش علوم و فنون قرار گیـرد (بهبـودی و
امیری .)9321 ،توجه شود که مفهوم اقتصاد دانـشبنیـان ،شـامل کـل سـاختار اقتصـادی مـیشـود
(نیوندی .)9323 ،فرایند تولید ،بطور جدی از سطح دانش در اقتصاد تأثیر میپـذیرد .چـرا کـه ارتقـاء
سطح دانایی منجر به مدیریت کاراتر ،بهینه شدن روشها و اثربخشـی بالـای تشـکیلات و سـازمانهای
تولیدی میشود.
از قرف دیگر ،ارتقای کیفیت محصولات (بصورت محصول جدید ،کیفیت بهتر محصـول کنـونی،
انطبار بیشتر محصول با نیازها و تمایلات وسلیقه مصرفکنندگان) ،از جنبههای دیگری است که قی
آن دانایی ،رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد (ناظمان ،اسلامیفر.)9319 ،

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،2تابستان  ،12ش 81
لذا ،بررسی رابطۀ دانش و رشد تولید ،دارای اهمیت فراوانی است؛ چرا که نتایج چنین مطالعاتی در
راستای بهبود سیاستهای مناسب در رابطه با رشد دانش و افزایش ظرفیـت تولیـدی ،مـیتوانـد بـه
تصمیمسازان و سیاستگذاران کمک نماید .در اغلب مطالعات مربوط به این حوزه ،تنها یک یـا جنـد
جنبه از اقتصاد دانشبنیان بررسـی شـده اسـت .در ایـن مطالعـه ،بـه بررسـی رابطـۀ بلندمـدت بـین
محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانشبنیان و رشد تولیـد در کشـورهای درحـال توسـعه
پرداخته شده است .در این راستا از شاخصهای ارائهشده برای ارزیابی اقتصاد دانـشبنیـان در برنامـه
دانش برای توسعه 9بانک جهانی استفاده شده است .سوال اصلی مطرحشده در این مقاله آن است که
آیا محورهای مختلف دانش ،باعث افزایش تولیـد در کشـورهای درحـال توسـعه مـیشـود در ایـن
چارچوب ،فرضیه و سوال تحقیق بـه صـورت":محورهـای مختلـف دانـش ،و شـاخصهـای اقتصـاد
دانشبنیان ،رشد تولید در کشورهای درحال توسعه را افزایش میدهـد " بـوده اسـت .سـاختار مقالـه
بدین صورت است که در ادامــه و در بخش دوم ،مبانی نظری تحقیق مورد بررسی قـرار گرفتـه ،در
بخش سوم ،سوابق تحقیق مرور شده،در بخـش چهـارم ،روش پـژوهش معرفـی گردیـده ،در بخـش
پنجم ،تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج مربوط به تخمین مدل مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه و در
نهایت جمعبندی و نتیجهگیری ارائه گردیده است.
 .1مبانی نظری تحقیق
 )9-9مفاهیم رشد اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر دانش
پس از جنگ جهانی دوم ،تحقق رشد سریع اقتصادی از اهداف و اولویتهای اصلی اغلب جوامع
بشمار میرود .بررسی و تلاش در راستای تحقق این مسئله ،برای کشورهای درحال توسعه ،از اولویت
بیشتری برخوردار است .بطوری که هدف اغلب نظریههای رشد اقتصادی ،تبیین عوامل مؤثر بر رشـد
و تفاوت در ماهیت نرخ رشد کشوره است .با آغاز دهۀ  9119میلادی ،معیارها ،استانداردها و مبناهـای
جدید و متفاوتی برای توسـعۀ کشـورها ارائـه گردیـد (صـادقی و آذربایجـانی .)9322 ،در کشـورهای
پیشرفته مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان ،تعامل حرکـت توسـعهای بـا تحولـات دانشـی در فراینـد تولیـد
محصولات ،شدت پیدا کرد .عامل دانش در کنار سایر عوامل تولید ،موجب تحـولی شـد و مفهـومی را
بهوجود آورد که به اقتصاد شبکه ،اقتصاد دانشبنیان و یا اقتصاد نـوین خوانـده مـیشـود (باصـری و
همکاران)9319 ،

)2 Knowledge for Development (K4D
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در ادبیات اقتصاد و رشد اقتصادی ،توجه به نقش دانـش ،ریشـه در مطالعـات افـرادی مثـل آدام
اسمیت ،در قرن هیجدهم دارد .که به تقسیم کار و تخصص در تولید و اقتصـاد توجـه داشـته اسـت؛
افرادی مثل فردریک لیست ،خلق و توزیع دانش را یکی از عوامل بهبود کارایی در اقتصاد دانستهانـد.
قرفداران جوزف شومپیتر ،نظیر آلبرت هیرشمن ،جان کنت گالبرایـت و گـودوین ،بـه نقـش ابـداع و
نوآوری در پویایی اقتصاد ،توجه خاصی داشتهاند .دیوید رومر و گروسمن ،با ارائۀ نظریههای جدیـد در
مورد سرمایۀ انسانی ،نقش عمدهای برای علم و دانش در رشد سریع و بلندمدت اقتصاد قایل شدهانـد
(معمارنژاد .)9326 ،بطوری که برخی از متفکران ،فاز جدید توسعه را اقتصاد دانشبنیان نام نهادهانـد.
برخی دیگر از متفکران اقتصادی نیز نظریۀ اقتصاد دانشبنیان را بـا نظریـۀ اقتصـاد یـادگیری تلفیـق
کردهاند (انتظاری)9323 ،
 )8-8اقتصاد دانشبنیان
بنا به تعریف سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ،)9116( 9اقتصاد دانشبنیان اقتصـادی اسـت کـه
مستقیماً بر اساس تولید دانش و توزیع و مصرف آن شـکل مـیگیـرد و سـرمایهگـذاری در دانـش و
فعالیتهای دانشمحور ،مورد توجه خاص قـرار مـیگیـرد (معمـارنژاد .)9326 ،در چنـین اقتصـادی،
محرک اصلی رشد ،ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی صنایع ،دانش است .یعنی در اقتصاد دانـشبنیـان
بر رشد متوازن همۀ صنایع و فعالیتها تاکید میشود و حرکت اقتصاد مبتنی بر چند صـنعت محـدود
نیست بلکه کلیۀ فعالیتهای اقتصادی (حتی فعالیتهای اقتصاد سنتی و قـدیمی ماننـد کشـاورزی و
معدن) به نوعی متکی بر دانش است (وحیدی.)9329 ،
در این اقتصاد ،قسمت عمد  GDPاز رشته فعالیتهای مبتنـی بـر دانـش و دانـشبـر ماننـد صـنایع
های-تک و خدمات مالی و تجاری مبتنی بر دانش است .همچنین دانش بطور نسبی بیش از منـابع و عوامـل
سنتی تولیددر تولید محصولات نقش ایفاء میکند .بطوری که ارزش اغلب شرکتها که مبتنـی بـر نـرمافـزار و
فناوریهای زیستی هستند ،از داراییهای فیزیکی آنان نشأت نمیگیرد ،بلکه سرمایههـایی مثـل دانـش ،انـواع
مجوزها ،امتیازات علمی ،حق اختراع و اکتشاف و غیره منبع ارزش تلقی میشود (عمادزاده و همکـاران9322 ،؛
نوناکا و همکاران8999 ،؛ ویلسون و جارزابکوسکی.)8996 ،
با عنایت به مفهوم سرمایۀ انسانی و ارتباط آن بـا دانـش و آمـوزش ،مـیتـوان گفـت ،دانـش،
ذخیرهای از اقلاعات و مهارتها است که از مصرف اقلاعات توسط گیرند اقلاعات حاصل مـیشـود
(زاک9111 ،؛ ای پی ای سی8999 ،؛ او ای سی دی.)9116 ،

)3. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
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 .3-9ابعاد اقتصاد دانشبنیان
برای شناخت بهتر اقتصاد دانشبنیان و توسعۀ آن در راستای تامین نیازهای علمی و فنی جدید جوامـع،
ابتدا میباید ابعاد و جنبههای مختلف دانش تبیین و شناسایی شود (منوریان و همکاران.)9326 ،
اندازهگیری شدت و میزان دانشبنیان بودن یک اقتصاد ،با شاخصهای مختلفی صورت میگیرد.
روش پیشنهادی بانک جهانی ،استفاده از شاخص و روش تخمین دانش است که شـامل پـنج بخـش
اصلی عملکرد اقتصادی ،محرکهای اقتصادی و رژیمهای نهادی ،آموزش و منابع انسـانی ،سیسـتم
ابداعات و زیرساختهای اقلاعاتی ،میباشد .در این تحقیق نیز از شاخص پیشـنهادی بانـک جهـانی
استفاده شده است.
در ادبیات مدیریت دانش و اقتصاد دانشبنیان ،دانش به دو نوع نظری و عملی تقسیم شده است که
براساس آن ،دانش نظری ،دانش رمزبندیشد قابل تبدیل به اقلاعـات اسـت .در حـالی کـه دانـش
عملی ،شامل مهارتهایی مانند بینش و خلاقیت است (اسـتیونس .)9112 ،لـذا در تقسـیمبندیهـای
معمول ،اقتصاد دانشبنیان (توسعۀ دانش و استفاده مؤثر از آن) ،دارای چهار رکن اصلی میباشد:
الف) نیروی کار تعلیمدیده و حرفهای (متخصص)
ب) نظام کارای نوآوری و ابداعات
ج) زیرساخت ارتباقی و اقلاعاتی مناسب
د) رژیم نهادی و محرک اقتصادی
 )9-3-9نیروی انسانی تعلیمدیده و حرفهای
برای ایجاد و تحصیل دانش و توزیع ،انتشار و بهرهمندی مؤثر از آن ،وجود نیروی انسانی آموزشدیده
و متخصص ،ضرورتی انکارناپذیر است .چرا که این نیروها میتواننـد بـه افـزایش بهـرهوری عوامـل
تولید ،تقویت و سرعت بخشیدن به رشـد اقتصـادی کمـک کننـد .درواقـع ،از یـک قـرف ،آمـوزش
بطورکلی میتواند به تشخیص آنچه بنگـاه و کـل اقتصـاد در فراینـد تولیـد نیـاز دارد و نیـز تطبیـق
فناوریهای جدید با تقاضاهای موجود ،مؤثر باشد؛ از قرف دیگر ،استفاده از فناوریهای متعدد ،می-
تواند محرکی برای ابداع و نوآوری و قراحی محصولات جدید باشد (چن و داهلمـن .)8996 ،بطـوری
که مطابق اغلب مطالعات تجربی ،رشد و توسعۀ منبعث از بازده کارکنان و سرمایۀ انسانی بـوده اسـت
(هانوشک و کیمکو8999 ،؛ بارو9119 ،؛ سولو.)9122 ،
 )8-3-8نظام نوآوری و ابداعات کارا
براساس نظریههای اقتصادی ،پیشرفت فنی ،یکی از مهمترین منابع و عوامل رشد بهـرهوری و تولیـد
است (پیلات و لی8999 ،؛ رومر .)9126 ،همچنین ،نظام نوآوری و ابداع ،شبکهای از نهادها ،قواعـد و
قوانین است که برای خلق ،تحصیل ،توزیع ،انتشار و استفاده از دانش (علوم و فنون) ،مورد نیاز اسـت؛
در نظام نوآوری و ابداع ،نهادها ،شامل دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،و منابع سیاستگذاری و خطمشـی
گذاری است (آدامز.)9119 ،
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 )3-3-9زیرساخت اقلاعاتی و ارتباقی مناسب
زیرساخت ارتباقی و اقلاعاتی ،توسط شاخصهای مربوط به فنـاوری اقلاعـات و ارتباقـات (،)ICT
تعریف و سنجیده میشود .این زیرساخت به میزان دسترسی و قابلیـت اقمینـان و اثربخشـی رایانـه،
تلفن ،تلویزیون ،رادیو و شبکههای مرتبط به آنها بستگی دارد .بنـا بـه نظـر بانـک جهـانی ،ترکیـب
سختافزار ،نرمافزار ،شـبکه و رسـانهها ،جهـت جمـعآوری ،دسـتهبندی ،ذخیـره ،پـردازش و ارسـال
اقلاعات در اشکال مختلف ،زیرساخت اقاعاتی و ارتباقی را تشکیل میدهد (بانک جهانی.)8993 ،
فناوری اقلاعات و ارتباقات ،درواقع ،رکن اصلی و ستون فقـرات اقتصـاد دانشبنیـان اسـت و در
ادبیات جدید رشد و بهرهوری ،بعنوان ابزاری مؤثر برای بهبود و رشد وتوسعۀ پایدار اقتصـادی مطـرح
شده است .این فناوری و زیرساخت ،بـدلیل دسترسـی سـریع بـه اقلاعـات و افـزایش رقابتپـذیری،
میتواند موجب کاهش هزینهها ،غلبه بر فاصله و مرزهـای جغرافیـایی ،افـزایش جریـان اقلاعـات و
کاهش عدم اقمینان در داد و ستدها شود (اولینر و ساچل.)8993 ،
 )6-3-9رژیم نهادی و محرک اقتصادی
باتوجه به اصول اقتصادی مطرح شده در ادبیات اقتصادی ،یک نظام اقتصادی مـدعی ماننـد اقتصـاد
دانشبنیان باید دارای کمترین بیثباتی (نوسان قیمـت و اشـتغال) ،تجـارت آزاد ،صـنایع برخـوردار از
حمایت اصولی بوده و موجبات افزایش رقابت و ارتقـاء کـارآفرینی در اقتصـاد داخلـی را فـراهم آورد.
همچنین کنترل بوجه و هزینههای دولت ،کنترل نظام مالی ،و توانایی تخصیص بهینـۀ منـابع بـرای
سرمایهگذاری مولد و مفید را داشته باشد (چن و داهلمن.)8996 ،
 )2پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ اقتصاد دانشبنیان و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی تحقیقات زیـادی صـورت گرفتـه
است .در این قسمت خلاصهای از مهمترین و جدیدترین مطالعات را مورد بررسی قرار میدهیم.
 )9-8تحقیقات خارجی
یورگنسن و استیروه ( ،)9111در مقالهای تحت عنوان " تکنولوژی اقلاعات و رشد" به تشریح اثرات
تکنولوژی اقلاعات بر رشد اقتصادی پرداختهاند.
شریر ،)8998( 9در مطالعهای در مورد کشـورهای عضـو گـروه هفـت ( ،)G7در دور ،9122-16
نشان دادند که بخش فنـاوری اقلاعـات و ارتباقـات ( ،)TCTتـأثیر مثبـت و معنـیداری بـر رشـد
اقتصادی این کشورها داشته است.

. Schreyer
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چن و داهلمن ( ،)8996در مطالعهای در مورد  18کشـور قـی دور  8999-9169نشـان دادنـد کـه
هریک از محورهای اقتصاد دانشبنیان ،با استفاده از شاخصهای متعدد ،بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت
داشته است.
9
فان استل و نئو ونهویجسن ( ،)8996در تحقیقی در مورد  69منطقه در هلند ،قـی دور 9122-12
نشان دادند که اثرات خارجی بینبخشی در بخش خدمات بر رشد این مناقق تأثیر مثبت داشته است.
تان و هوی ( ،)8992در مقالۀ "توسعۀ کشورهای آسیای جنوب شرقی به سمت اقتصاد دانشبنیان به
روش  " DEAبه بررسی شکاف دانش و کارایی نسـبی کشـورهای منتخـب در انتقـال بـه سـمت
اقتصاد دانشبنیان به روش نمودار راداری و تحلیل پوششی دادهها پرداختهاند.
سو و همکاران ( ،)8992در بررسی سیاستهای رقابتی به منظور نوآوریهای فناورانه در عصر اقتصاد
مبتنی بر دانش پرداخت و نشان دادند که در دوره و منطقۀ مـورد بررسـی ،سیاسـتهـای رقـابتی بـر
نوآوریهای فناورانه اثر مثبت داشته است.
لدرمن و مالونی ( ،)8992در مطالعهای در مورد  986کشور قی دور  9122-8999نشـان دادنـد کـه
مخارج انجامشده در بخش تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنیداری داشته است.
کو و همکاران ( ،)8992نقش نهادها و سرریزهای  R&Dبینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولیـد
کشورهای  OECDقی دور  9129-8996را بررسی کردهاند .نتایج حاکی از این است که حتی با
فرض ثابت ماندن سرمایۀ انسانی ،انباشت سرمایۀ  R&Dداخلی و خارجی بر رشد  TFPاثر مثبت
دارد .همچنین انباشت سرمایۀ  R&Dداخلی و خارجی دارای آثار مهم و قابل اندازهگیری بر TFP
هستند .نتایج بیانگر اختلاف نهادهها در درجۀ تأثیرپذیری از سرریزهای  ، R&Dنقش تعیینکننده بر
 TFPآن نهادهها خواهد داشت.
کر و رایان ( ،)8991به مطالعۀ اقتصـاد دانشمحـور و عناصـر و مؤلفـههـای آن پرداختـه و اسـتدلال
کردهاند که پیشرفت فناوریهای اقلاعاتی و ارتباقی و اهمیت دانش بعنوان یک عامـل تعیینکننـده
در رقابتپذیری و بهرهوری سازمانی ،امکانات و الزامات خاصی برای سازمان بوجود میآورد.
سابائو ( ،)8999تعاریف و رویکردهای گوناگون در مورد اقتصاد دانشمحـور و چگـونگی سـنجش آن
بعنوان یک متغیر مهم تعیینکننده و مؤثر بر رشد و بهرهوری و توسعۀ پایدار پرداخته است.
جین و چو ( ،)8992به بررسی رابطۀ بین فناوری اقلاعات و ارتباقات و رشد اقتصاد ملی پرداختهانـد.
آنها استدلال کردهاند که تحت شرایط ماندگار رابطۀ مثبتی بین فناوری اقلاعات و ارتباقات و سـرعت
رشد اقتصاد ملی برقرار است.
بهرینی و کافاس ( ،)8991به بررسی اثر رشد تکنولوژی اقلاعات و ارتباقـات بـر رشـد اقتصـادی در
کشورهای در حال توسعه پرداختهاند .نتایج نشان داده اسـت کـه رابطـۀ مسـتقیم و معنـیداری بـین
تکنولوژی اقلاعات و ارتباقات بر رشد اقتصادی برقرار است.
. Van Stel and Nieu Wenhuijsen
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 )8-8سابقۀ تحقیقات داخلی
صادقی و عمادزاده ( ،)9328به مطالعۀ تأثیر آموزش بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و در قـی دور
 29-9362پرداخته و نتیجه گرفتهاند که آموزش اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی داشته است.
مشیری و جهانگرد ( ،)9323به بررسی تأثیر فناوری اقلاعات و ارتباقات بر رشد اقتصادی ایران قـی
دور  9362-29و با روش فضا-حالت پرداخته و نشان دادند که ارتباقات و اقلاعـات اثـر مثبتـی بـر
رشد اقتصادی ایران داشته است.
حسینی و همکاران ( ،)9326در مقالۀ "اقتصاد دانش و شکاف توسعه در ایـران" بـه بررسـی شـکاف
عوامل تولید و نیز شکاف دانش موجود بین ایران و  96کشور انتخابی پرداخته و بـا اسـتفاده از روش
مقایسۀ اقتصاد دانش بانک جهانی ( )KMAنشان دادند که اقتصاد ایران به لحـا عوامـل قبیعـی،
انسانی و مالی کمبودی ندارد .لذا در مقام مقایسه اقتصاد دانشبنیان ایران با شکاف مواجه بوده اسـت
و برغم وضعیت مناسب دادهها و ظرفیتهای اقتصاد دانش ،ستاندههای ایران در حد پایینی قرار دارد.
عمادزاده و بکتاش ( ،)9326به مطالعۀ تأثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته و
نشان دادند که آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت دارد.
عمادزاده و همکاران ( ،)9322به بررسی میزان تحقـق اقتصـاد دانشبنیـان در ایـران پرداختـه و بـا
کشورهای همسایه مقایسه کرده و نشان دادند که گرچه در سالهای اخیر دستاوردهای ارزشمندی در
زمینۀ بسترسازی فناوری اقلاعات و ارتباقات و آموزش داشته ولی هنوز زیر ساختهای لـازم جهـت
دستیابی به اقتصاد دانشبنیان را بدست نیاورده است.
نجارزاده و همکاران ( ،)9326به بررسی رابطۀ بین مخارج سرمایهگذاری شـده در بخـش ارتباقـات و
اقلاعات و رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی را در دور  9116 -8999بررسی کـرده و
نشان دادند که بخش ارتباط و اقلاعات اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.
مشیری و نیکپور ( ،)9326اثر ارتباقات و اقلاعات و سرریزهای آن را در  61کشور در دور -9113
 8993بررسی کردند و نشان دادند که ارتباط و اقلاعات اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.
بهبودی و ممیپور ( ،)9326به مطالعۀ اثرات سرریز دانش ناشی از تجارت بینالملل بر بهرهوری کـل
عوامل تولید به تفکیک بخشها پرداخته و با استفاده از دادههای ترکیبی دور  9322-26نشان دادند
که بین هزینههای تحقیق و توسعه ( )R&Dداخلی و واردات کالاهای واسطهای بـا بهـرهوری کـل
عوامل تولید رابطۀ مثبتی وجود دارد.
ناظمان و اسلامیفر ( ،)9321به مطالعۀ رابطۀ اقتصاد دانشبنیان و توسعۀ پایدار پرداخته و بـا قراحـی
مدل تحلیلی کلان به ارزیابی رابطۀ دانشپایگی و توسعۀ اقتصادی پرداخته و نشان دادند که در سطح
جهانی رابطۀ مثبت و معنیداری بین میزان توسعۀ اقتصادی و درجۀ دانشپایگی وجود دارد.
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باصری و همکاران ( ،)9319به مطالعۀ تطبیقی نقش مؤلفههای اقتصاد دانـشمحـور در چهـار حـوز
عملکرد نظام اقتصادی ،آموزش ،نوآوری و ایجاد جریان دانایی و فناوری اقلاعات و ارتباقات بر رشـد
اقتصادی پرداخته و نشان دادند که شاخصهای نوآوری و گسترش فناوری اقلاعـات و ارتباقـات بـر
رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
امجدی و همکاران ( ،)9319به مطالعۀ تأثیر شاخصهای اقتصاد دانشمحور بر تولید ناخـالص داخلـی
( )GDPدر  962کشور پرداخته و نشان دادنـد کـه توسـعۀ انسـانی ،رژیـم اقتصـادی و مشـورهای
اقتصادی ،سیستم نوآوری و ابداع ،آموزش و منابع انسانی و زیرساختهای اقلاعاتی بر تولید ناخـالص
داخلی ()GDPکشورها اثر دارد.
دیزجی و همکاران ( ،)9319به مطالعۀ جایگاه اقتصاد ایران در حوز اقتصاد دانـشمحـور در بـین 69
کشور منتخب و با کمک رهیافت تحلیل پوششی دادهها ( )DEAنشـان دادنـد کـه ایالـات متحـد
آمریکا ،چین و سوئیس به ترتیب در جایاههای اول ،دوم و سوم قرار دارند .این سـه کشـور همـراه بـا
کشورهای نروژ ،سنگاپور ،فنلاند و انگلیس دارای کارایی واحـد میباشـند و ایـران بـا مقـدار کـارایی
 9/9166در جایگاه  81در میان  69کشور منتخب قرار گرفت.
جنگانی و همکاران ( ،)9318به مطالعۀ اثر اقتصاد دانشبنیـان بـر رشـد اقتصـادی ایـران و مقایسـۀ آن بـا
کشـورهای عضــو قـی ســالهای  8999-8991پرداختنـد و نشــان دادنـد کــه یـک رابطـۀ مثبـت بـین
شاخصهای آموزش ابتدایی ،سرمایه ،سرانۀ رایانه و هزینۀ تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی وجود دارد.
مهربانی و همکاران ( ،)9313به بررسی اثر و رابطۀ بین اقتصاد دانشبنیـان و بهـرهوری کـل عوامـل
تولید قی دور زمـانی  ، 9112-8998در بـین کشـورهای توسـعهیافتـه ،نوظهـور و درحـال توسـعه
پرداختند و نشان دادند که اقتصاد دانشبنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی
ندارد .علاوه بر این ،رابطۀ مثبتی بین تقویت دانشپایگی و بهرهوری کل عوامل تولیـد برقـرار اسـت.
همچنین  ،علیت یکقرفه از اقتصاد دانشبنیان به بهرهوری وجود دارد.
براساس مباحث پیشین ،دانش یک عامل بسیار مهم در افزایش بهرهوری و رشد تولیـد ناخـالص
داخلی کشورها میباشد .لذا بررسی تأثیر شاخصها و مؤلفههـای اقتصـاد مبتنـی بـردانش بـر تولیـد
ناخالص داخلی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است .لذا چـون مطالعـاتی از ایـن قبیـل میتوانـد
برنامهریزان و سیاستگذاران را در تهیه و تدوین سیاستها و برنامههای مربوط بـه خلـق و انتشـار و
بکارگیری دانش و افزایش ظرفیت تولیدی کمک کند .از آنجا کـه روش بکـار رفتـه در ایـن مطالعـه
نسبت به رهیافتهای متعارف از مزایای خاصی برخوردار است ،انتظار میرود نتایج تخمین مـدل بـه
واقعیت نزدیکتر باشد .بدین سبب از روش گشتاورهای عمومی تعمیمیافته استفاده شده است.
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 )3روش تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی در نمودار شماره ( )9آمده است .همچنـین ،شـرح
چگونگی بررسی و اندازهگیری متغیرها ،به صورت زیر قابل تبیین است.
نمودار شمارۀ ( :)1مدل مفهومی تحقیق

دادههای مورد نیاز از قریق سایت بانک جهانی ( )WDIمستخرج و مورد استفاده قرار گرفته است.
جامعه آماری کشورهای جهان و نمونه آماری  69کشور از کشورهای در حال توسعه ( شـامل 92
کشور اسلامی و  88کشور غیراسلامی) در دوره  9122تا  8992بوده است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها و نقد فرضـیهها از مـدلهای رگرسـیون پـانلی در قالـب روشـهای
 GLS ،LSDVو  GMMاستفاده شده است.
در ادبیـات نظــری و تجربـیِ ،از روش پانـل پویـای  GMMبــرای حـل مشــکلات مربــوط بــه
خودهمبستگی و ناهمگنی استفاده میشود .بهعنوان یـک روش جـایگزین مـیتـوان از مـدل اثـرات
تصادفی پیشنهادشده بهوسیلهی هانسون ( ،)911استفاده کرد .اما مسایل مربوط به درونزایـی بـرای
برخی متغیرهای توضیحی هنوز هم حلنشده باقی خواهد ماند (بلانـدل و بانـد 8999 ،9112 ،؛ وینـد
میجر .)8992 ،این مشکل ،علت اصلی استفاده از سیستم  GMMمیباشد.
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روش پانل ایستا در زمینهی همبستگی سریالی ،ناهمسانی واریانس و دورنزایـی بـرای بعضـی از
متغیرهای توضیحی دارای مشکلاتی است .برآوردگر سیستم  ،GMMاین امکان را فـراهم مـیکنـد
که بتوان مشکلات مربوط به همبستگی سـریالی ،ناهمسـانی واریـانس و دورنزایـی بـرای بعضـی از
متغیرها را برقرف کرد .این مشکلات با ارائـهی برآوردگـر تفاضـل مرتبـهی اول ( )GMM-DIFو
برآوردگر سیستم  ،)GMM-SYS( GMMتوسط آرلانو و باند ( ،)9119آرلـانو و بـاور ( )9112و
بلاندل و باند ( 9112و  )8999حل گردید.
برآوردگر  GMM-SYSدر واقع یک جایگزین برای برآوردگر تفاضـل مرتبـهی اول GMM
است .برای برآورد مدل پویا ،از روششناسی بکار رفته توسـط بلانـدل و بانـد (9112و  )8999و وینـد
میجر ( ،)8992استفاده میشود تا بتوان تصحیح نمونهکوچکی را برای خطاهـای اسـتاندارد بلانـدل و
باند بکار برد.
در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیرقابل مشاهدهی خاص هر مقطع (کشور) و وجود وقفهی
متغیر وابسته در میان متغیرهای توضیحی مشکل اساسی اسـت ،از تخمـینزن گشـتاور تعمـیمیافتـه
 GMMکه مبتنی بر مدلهای پویای پانلی است ،استفاده میشود (بارو و لی.)9116 ،
برای تخمین مدل به وسیلهی این روش لازم اسـت ابتـدا متغیرهـای ابـزاری بـهکار رفتـه در مـدل
مشخص شوند .سازگاری تخمینزننده  GMMبه معتبـر بـودن فـرض عـدم همبسـتگی سـریالی
جملات خطا و ابزارها بستگی دارد .این اعتبار میتواند به وسیلهی دو آزمون تصریحشده توسط آرلـانو
و باند ( )9119و آرلانو و باور ( )9112بررسی شود .اولی آزمون سارگان (به کمک آمـارهی ،)J-Stat
از محدودیتهای از پیش تعیینشده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند .دومی آمارهی M2
است که وجود همبستگی سریالی مرتبهی دوم در جملـات خطـای تفاضـلی مرتبـهی اول را آزمـون
میکند .عدم رد فرض صفر در هر دو آزمون شواهدی دال بر صحت فرض عدم همبستگی سریالی و
معتبر بودن ابزارها فراهم میکند .به عبارتی تخمینزنندهی  GMMدر صـورتی سـازگار اسـت کـه
همبستگی سریالی مرتبهی دوم در جملات خطا از معادلهی تفاضلی مرتبهی اول وجود نداشته باشد.
آزمون سارگان ( )9122از محدودیتهای از پیش تعیینشده است و برای تعیین نوع همبستگی بین ابزارهـا
و خطاها بهکار برده میشود .برای این که ابزارها معتبر باشند ،باید بـین ابزارهـا و جملـات خطـا همبسـتگی
وجود نداشته باشد .فرض صفر برای این آزمون این است که ابزارها تا آنجا معتبر هستند کـه بـا خطاهـا در
معادلهی تفاضلی مرتبهی اول همبسته نباشند .عدم رد فرض صفر میتواند شواهدی دال بر مناسـب بـودن
ابزارها فراهم آورد .بهعبارتی مدل سیستم  GMMدر صـورتی سـازگار اسـت کـه هیچگونـه همبسـتگی
سریالی از مرتبهی دوم در مقادیر باقیمانده (پسماندها) وجود نداشته باشد .اگر برآورد  GMMسـازگار بـوده
و ابزارهای آن معتبر باشند ،مدل دادههای پانل پویا نیز معتبر خواهد بود.
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اقتصاد دانشبنیان ،نظام اقتصادی است که در آن ،تولید و کاربرد دانـش منشـأ اصـلی ایجـاد ثـروت
محسوب میشود .کارایی این نظام اقتصادی مستلزم تعریف ساز و کارها و شناخت عوامـل مـؤثر بـر
تولید و بکارگیری دانش است که از ارتباط ایـن عوامـل بـا یکـدیگر ،زمینـه افـزایش عملکـرد سـایر
بخشها نیز فراهم میشود (اداره کل فناوری و توسعه نوآوری.)9312 ،
زیرساختهای فناوری اقلاعات و ارتباقـات ،پایـه و اسـاس سـاختار اقتصـادی دانشپایـه محسـوب
میشود .با کمک ضریب نفوذ اینترنت و تعداد و نسبت مشترکین تلفن اندازهگیری میشود.
تفاوت فـنآوری اقلاعـات و ارتباقـات ( )ICTبـا فـنآوری اقلاعـات ( ،)ITچیسـت در فـنآوری
اقلاعات و ارتباقات ،دستگاه ها و فنآوری های ارتبـاقی دارای جایگـاهی خـاص بـوده و از عناصـر
اساسی به منظور استفاده
از مزایا و دستاوردهای فـنآوری اقلاعـات و ارتباقـات ،محسـوب مـیگردنـد .در ادامـه بـا تعـاریف
متفاوت  ،ICTبیشتر آشنا میشویم:
در اوایل سال  9119به مجموعه سختافزار ،نرمافزار ،شبکه و صنایع مرتبط بـه آنـان ،فـنآوری
اقلاعات ( )ITگفته میشد .در فنآوری اقلاعات و ارتباقات ( ،)ICTتاکید و محوریت بر روی جنبـه
ارتباقی می باشد ،بگونه ای که ارتباقات به منزله یک "باید" مطـرح بـوده کـه فـنآوری اقلاعـات
بدون وجود آن امکان ارائه سرویسها و خدمات را دارا نمیباشد.
فنآوری اقلاعات و ارتباقات،واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباقی و یا برنامه نظیر :رادیو،
تلویزیون ،تلفنهای سلولی ،کامپیوتر ،نرم افزار ،سخت افزارهای شـبکه ،سیسـتم هـای مـاهوارهای و
نظایر آن اقلار شده که سرویسها،خدمات و برنامههای متعددی به آنان مرتبط میگردد (کنفـرانس
از راه دور ،آموزش از راه دور).
فنآوری اقلاعات و ارتباقات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقییق تر
قرار می گیرد نظیر :فنآوری اقلاعات وارتباقات در آموزش ،بهداشت ،کتابخانه ها و غیره.
فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،به مجموعه امکانات سخت افزاری ،نرم افزاری ،شبکهای و ارتباقی
به منظور دستیابی مطلوب به اقلاعات ،گفته میشود.
همگرائی بین کامپیوتر و ارتباقات ،فنآوری اقلاعات و ارتباقات را شـکل مـیدهـد (پیونـد بـین
کامپیوتر و بهرهبرداری از تمامی قابلیتهای آن خصوصا" پردازش و ذخیـرهسـازی داده بـا امکانـات
متعدد ارتباقی).
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با این که تکنولوژی های مرتبط با کامپیوتر به نوعی در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار مـی
گرفت ،ولی پتانسیلهای گسترده آن پس از تحقق دو تحول عمده در سال  9129بر همگـان آشـکار
گردید :تحول در صنعت نیمه هادیها (ترانزیستور ،مدارات مجتمع ،میکرو تراشهها) ،کوچـک و ارزان
شدن کامپیوترها را به دنبال داشت .متعاقب این تحول عظـیم ،امکـان اسـتفاده از کـامپیوتر در ابعـاد
بسیار گسترده و برای عموم کاربران ،فراهم گردید (کافی است به اقراف خود نگاهی داشته باشـیم!).
دومین تحول عمده ،ارتباط کامپیوترها با یکدیگر و برپاسازی شبکههای کامپیوتری است .در ادامه بـا
استفاده از فنآوریهای متعدد مخابراتی و ارتباقی ،امکان اتصال و ارتباط بین شبکههای کامپیوتری،
فراهم گردید .تحولات فور ،زمینه انقلاب عظیم اقلاعاتی در عصر حاضر و ظهور فنآوری های متعدد
اقلاعات و ارتباقات را ایجاد نموده است
مهمترین ویژگی فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،نحوه ذخیرهسازی ،پردازش و دستیابی به اقلاعات است.
به مجموعه فنآوریهائی که امکان ذخیرهسازی ،پردازش ،ارائه و انتقال اقلاعات را از قریق محـیط
های انتقال فراهم مینماید ،اقلار میگردد.
فنآوری اقلاعات و ارتباقات به جایگاه برجسته اقلاعات ،دستگاههای ذخیـرهسـازی و پـردازش
اقلاعات و دستگاههای انتقال و دستیابی به اقلاعات تاکید دارد .بدیهی است در این راستا ،علـاوه بـر
پتانسیلهای مخابراتی ،رسانههائی دیگر نظیر رادیو و تلویزیون نیز در فهرست وسایل ارتباقی (کانال
نشر و توزیع اقلاعات) ،قرار خواهند گرفت .زیرساخت فـنآوری اقلاعـات و ارتباقـات در مرحلـه اول
نیازمند وجود یک زیرساخت اقلاعاتی است کـه در آن تمـامی دسـتگاههـا و وسـایل ارتبـاقی نظیـر
تجهیزات مخابراتی ،رادیو و تلویزیون قرار خواهند گرفت .زیرساخت اقلاعـاتی بـه منزلـه فونداسـیون
زیرساخت فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،مطرح بوده که امکان ارائه سرویسها و خدمات اقلاعـاتی را
با کیفت مطلوب ،فراهم مینماید .بر همین اساس میتوان فنآوری اقلاعات و ارتباقـات را مشـتمل
بر سه بخش اساسی زیر در نظر گرفت:
زیرساخت اقلاعات)II( 9
فنآوریهای اقلاعات)IT( 8
کاربردهای اقلاعات)IA( 3

Information Infrastructure
Information Technologies
Information Applications

1
2
3
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نمودار شماره ( :)2اجزای زیرساخت فناوری اطلاعات

زیر ساخت اقلاعات ( ) II
در زیرساخت اقلاعات ،هدف ایجاد و گسترش امکانات زیر میباشد:
شبکهها و سرویسهای مخابراتی
تکنولوژیهای انتقال
سوئیچینگ و روتینگ
دستیابی و عرضه
ارتباقات چندرسانهای (صوت و تصویر)
شامل:
 شبکههای موبایل ،بدون کابل شبکههای فیبر نوری سیستمهای ماهوارهای سیستمهای سخنپراکنی ترکیب (تلفیق) مخابرات با سیستمهای چندرسانهای ارتباقات محلی با سرعت بالا ارتباقات شهری ،منطقهای و ملی با سرعت بالافنآوری اقلاعات ()IT
در فنآوری اقلاعات ،موارد زیر مورد توجه قرار میگیرد:
 -ذخیرهسازی اقلاعات
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 ذخیرهسازی اقلاعات پردازش و ارائه اقلاعات سیستمهای عامل زبانهای برنامهنویسی مهندسی پروتکلها نرمافزارهای کاربردیشامل:
 پروتکلهای شبکه شبکههای ذخیرهسازی داده فنآوریهای رمزنگاری و امنیتی سختافزار (کامپیوترهای شخصی ،سرویسدهندگان و )... قراحی بانکهای اقلاعاتی زبانهای ارائه محتوا در وب نظیر HTML ,XML تشخیص و پیشگیری از حملاتکاربردهای اقلاعات ()IA
در بار کاربردهای اقلاعات ،موارد زیر مورد توجه قرار میگیرد:
 ارائه خدمات اشتراک دانش مدیریت عمومی سرویسهای اجتماعی راهحلهای تجاری تولید و نشر محتواشامل:
 آموزش فرصتهای اقتصادی و تولید درآمد توسعۀ روستائی بهبود سلامت شهروندان نظیر استفاده از درمان راه دور امنیت و مونیتورینگ مسائل زیستمحیطی -مدیریت اقتصادی و دولتی
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کتابخانههای الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
آموزش الکترونیکی

همانگونه که ملاحظه میشود بـرای هـر یـک از بخشهـای سـهگانه در فـنآوری اقلاعـات و
ارتباقات ،محدوده خاصی در نظر گرفته شده است ولی در عمل تعیین دقیـق ایـن محـدوده ،امـری
دشوار و گاه غیرممکن است .مثلا" برنامههای نرمافزاری در بخش فنآوری اقلاعات قرارگرفته ،ولـی
امکان پیادهسازی آنان در زیرمجموعۀ کاربردهای اقلاعات ( )IAنیز وجود خواهـد داشـت .همچنـین
ارتباقات چندرسانه ای در زیرمجموعه زیرساخت اقلاعـات ( )IIقـرار گرفتـه شـده انـد ولـی امکـان
پیادهسازی برخی از ویژگیهای مالتیمدیا در زیرمجموعه فنآوری اقلاعات ( ،)ITنیز وجود دارد.
علیرغم عدم وجود محدودهای مشخص و شفاف برای هر یک از عناصـر موجـود در بخشهـای
سهگانه زیرساخت فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،میتوان با لحـا نمـودن وزن بکـارگیری امکانـات
سختافزاری و نرمافزاری در هر یک از بخشها ،به یک مرزبندی خاص دست یافت:
 عناصر زیرساخت اقلاعات ( ،)IIنیازمند استفاده از تجهیزات و امکانات فیزیکـی گسـتردهای نظیـرسیستمهای سوئیچینگ ،روتینگ ،شبکهای گسترده از خطوط تلفن ثابت ،سیار و شبکههای رادئـوئی،
میباشند .در این رابطه و به منظور انجام عملیات و مدیریت زیرساخت فیزیکی متشـکل از عناصـر و
تجهیزات سختافزاری ،میبایست از سختافزار و نرمافزارهای متعددی استفاده شود .بـا قراحـی و
پیادهسازی زیرساخت اقلاعات ( بستر ارتباقی) ،امکان ارتباط دستگاههای مختلفـی نظیـر تلفنهـای
ثابت ،تلفنهای همراه ،دستگاههای بدون کابل ،کامپیوترهای شخصی و سرویسدهندگان بـه شـبکه
فراهم و آنان قادر به استفاده از سرویسها و خدمات مختلفی میباشند .ارتباط با زیرساخت اقلاعـاتی
(ارتباقی) ممکن است مستقیما" (از قریق شبکه ایجاد شده) و یـا بـا اسـتفاده از تجهیـزات خاصـی
نظیر مودم ،کارتهای  ،ISDNخطوط  DSLو یا دستگاههای بدون کابل ،ایجـاد گـردد .معمولـا"
برای سنجش میزان شکاف دیجیتالی بین جوامع فقیر و ثروتمند ،بـه تنـوع ،تعـداد و کیفیـت وسـایل
ارتباقی به زیرساخت ،استناد میگردد .بدیهی است با فرض ایجاد زیر ساخت اقلاعات ،بـدون وجـود
دستگاههای ارتباقی (از بعد کمی و کیفی) ،امکان استفاده مطلوب و بهینه از زیر ساخت و در نهایـت
بهرهمندی از دستاوردها و پتانسیلهای ارائـه شـده در بخشهـای فـنآوری اقلاعـات و کاربردهـای
اقلاعات ،وجود نخواهد داشت .دستگاههای ارتباقی (نظیر تلفنهای ثابت ،همراه) بهعنوان شرط لـازم
برای ورود به بزرگراههای اقلاعاتی مطرح میباشند .بدیهی است تنوع ،کیفیـت و مقـرون بـه صـرفه
بودن دستگاههای ارتباقی ،گزینههای متعددی را بـه منظـور اسـتفاده از منـابع اقلاعـاتی در اختیـار
متقاضیان ،قرار میدهد .امکان دستیابی آحاد جامعه به منابع اقلاعاتی ،یکی از عناصر اصلی
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سیاستگذاری در زمان تعریف استراتژی توسعه فنآوری اقلاعات و ارتباقات در هر جامعه میباشد.
 در زیر مجموعه فنآوری اقلاعات ( ،)ITاز سختافزارهای متعـددی نظیـر سـرویسدهندگان،ایستگاههای کاری و برخی کامپیوترهای بزرگ به همراه دستگاههای ذخیرهسازی مختلفـی ،اسـتفاده
میگردد (نظیر استفاده از کامپیوترهای داخلی که مسئول سـرویسدهی بـه سـایر عناصـر موجـود در
بخش فنآوری اقلاعات بوده و یا سرویسدهندگان خارجی که مسئولیت ارائه سرویسهای داده نظیر
اینترنت را بر عهده دارند) .علیرغم استفاده گسترده از عناصر سختافزاری در زیر مجموعـه فـنآوری
اقلاعات ،نرمافزار حضوری چشمگیرتر داشته و اکثر عملیات نسبت داده شده به ایـن بخـش مسـتلزم
استفاده از نرمافزار میباشد.
 هدف عمده در بخش کاربردهای اقلاعات ،ارائه سرویسها و خدمات گسترده به منظور افـزایشکارائی و بهرهوری در ابعاد متفاوت اجتماعی در یک جامعه اقلاعاتی است .در این رابطه بـا توجـه بـه
نقش محوری و حمایت بخش زیرساخت اقلاعات و دستاوردهای بخـش فـنآوری اقلاعـات ،امکـان
ارائه سرویسها و خدمات متنوع ،گسترده و پویائی در بخش کاربردهای اقلاعات ،فراهم میگـردد .در
بخش کاربردهای اقلاعات ،علیرغم استفاده از سخت افزار ،محور عملیات و هسته اساسی را قراحـی
و پیاده سازی نرم افزار تشکیل میدهد.
همانگونه که ملاحظه میشود ،در زیرساخت اقلاعـات علیـرغم اسـتفاده از نرمافـزار ،سـختافزار حضـوری
برجسته داشته و این وضعیت در بخشهای فنآوری اقلاعات و کاربردهای اقلاعات ،برعکس میباشـد .پـس
از ایجاد هر یک از بخشهای سهگانه فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،زیرساخت فـنآوری اقلاعـات و ارتباقـات
ایجاد و امکان ارتباط آن با سایر بخشها به منظور نیل به توسـعه همـه جانبـه وجـود خواهـد داشـت .در ایـن
راستا لازم است که تلاش لازم در خصوص ایجاد سه بخش اشـاره شـده بـه صـورت مسـتمر ،سیسـتماتیک و
هدفمند ،دنبال شود .بدیهی است تعلل در هر یک از بخشهای فور ،امکـان اسـتفاده از مزایـا و دسـتاوردهای
فنآوری اقلاعات و ارتباقات را عملا" با مشکل مواجه مـینمایـد .در برخـی از کشـورها بـا توجـه بـه جایگـاه
گسترده تجهیزات سختافزاری و ارتباقی در ایجاد زیرساخت اقلاعات ،تمـامی تلـاش انجـام شـده در جهـت
توسعه فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،محدود به این بخـش بـوده و بـه سـایر بخشهـا (فـنآوری اقلاعـات و
کاربردهای اقلاعات) کمتر توجه میگردد .فراموش نکنیم کـه زیرسـاخت اقلاعـات ،صـرفا" بسـتر ارتبـاقی و
گزینــههای متعــددی را بــهمنظور اســتفاده از دســتاوردها و مزایــای فــنآوری اقلاعــات و ارتباقــات در اختیــار
شهروندان یک جامعه قرارداده و مـیبایسـت تلـاش مضـاعفی در جهـت توسـعه سـایر بخشهـا و یـا ایجـاد
زیرساختهای جانبی دیگر نیز صورت پذیرد .مثلا" بـدون وجـود یـک زیرسـاخت قـانونی ،امکـان اسـتفاده از
مزایای فنآوری اقلاعات و ارتباقات در مواردی همچون تجارت الکترونیکی ،وجود نخواهد داشت.
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استراتژیهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه
به موازات استفاده از فنآوری اقلاعات و ارتباقات در تمامی ابعاد حیات بشری ،جهان بـه سـرعت در
حال تبدیل به یک جامعه اقلاعاتی اسـت .امـروزه امکـان دسـتیابی بـه اینترنـت و اسـتفاده از منـابع
اقلاعاتی در تمامی جوامع بشری روندی تصاعدی را قی مینماید و جوامع مختلف هر یک بـا توجـه
به زیرساختهای متعدد ایجاد شده از مزایای فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،استفاده مینمایند .ایجـاد
زیرساختهای ارتباقی ،قانونی و تربیت نیروی کارآشنا با فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،نمونـههائی از
تلاش انجام شـده در ایـن خصـوص اسـت .رشـد شـکاف دیجیتـالی بـین کشـورهای توسـعهیافته و
درحالتوسعه ،جوامع شهری و روستائی ،شهروندان ماهر و آموزشدیده و فاقد مهارت ،جای هیچگونه
شک و تردیدی در رابطه با تدوین استراتژیها و تبعیت از سیاستها و رویکردهای مناسب برای نیل
به یک جامعه مدرن اقلاعاتی را باقی نگذاشته است .تمامی کارشناسان و سیاسـتگذاران کشـورهای
متفاوت به این موضوع اذعان نمودهاند که فنآوری اقلاعات و ارتباقـات دارای پتانسـیل لـازم بـرای
توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگـی و سیاسـی اسـت .در ایـن راسـتا اکثـر کشـورها،
استراتژیهای خاصی را به منظور توسعه فنآوری اقلاعات و ارتباقات ،تدوین نمودهاند.
عناصر کلیدی به منظور تدوین استراتژی توسعه فنآوری اقلاعات و ارتباقات:
 ایجاد یک مدل (چارچوب) برای استراتژی ملی توسعه فنآوری اقلاعات و ارتباقات
 ایجاد آگاهی لـازم در سـطوح متفـاوت جامعـه در خصـوص پتانسـیلها و مزایـای متعـدد
فنآوری اقلاعات و ارتباقات
 ایجاد و توسعه زیرساخت مخابراتی (بدون وجود یک زیرساخت ارتبـاقی مناسـب ،امکـان
استفاده اندکی از دستاوردهای فنآوری اقلاعات و ارتباقات وجود خواهد داشت)
 امکان دستیابی عموم شهروندان جامعه به زیرساخت ارتباقی و استفاده از مزایای فنآوری
اقلاعات و ارتباقات
 توسعه منابع انسانی (بدون وجود افراد آموزش دیده و ماهر ،امکان اسـتفاده از فرصـتها و
مزایای ارائهشده توسط فنآوری اقلاعات وارتباقات ،وجود نخواهد داشت)
 ایجاد و توسعه زیرساخت قانونی (بدون وجود مجموعه قوانین مشخص ،امکـان اسـتفاده از
فرصــتها و مزایــای ارائــه شــده توســط فــنآوری اقلاعــات و ارتباقــات نظیــر تجــارت
الکترونیکی ،وجود نخواهد داشت)
 ایجاد و توسعه محیط مناسبب برای فعالیتهای تجاری و اقتصادی (سرمایهگذاری تجاری،
ایجاد استانداردهای فنی ،پرداخت الکترونیکی)
 ایجاد و توسعه محتوا متناسب با زبان ملی هر کشور
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 ایجاد ،توسعه و حمایت از صنایع مرتبط با فنآوری اقلاعات و ارتباقـات (امکانـات سـخت
افزاری ،نرمافزاری ،شبکه ،مخابراتی)
مونیتورینگ و سنجش مستمر میزان اسـتفاده از فـنآوری اقلاعـات و ارتباقـات بـه منظـور ارزیـابی
موفقیت استراتژیها و سیاستهای تعیینشده
خلاقیت و نوآوری آزاد
خلاقیت مفهومی است که تعریفهای آن در قول زمان تغییراتی کرده اسـت و پژوهشـگران مختلـف
تعاریف متعددی برای آن ارائه نمودهاند که البته اشتراک معنایی زیادی دارند.
به عنوان مثال تورنس ،خلاقیت را به عنوان نوعی مسئلهگشایی مد نظر قرار داده اسـت .بـه نظـر
وی تفکرِ خلارِ مختصر عبارت است از فرایند حس کردن مسائل یا کاستیهای موجـود در اقلاعـات،
فرضیهسازی درباره حل مسائل و رفع کاستیها ،ارزیابی و آزمودن فرضـیههـا ،بـازنگری و بازآزمـایی
آنها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران.
خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشـأتگرفته از فراینـدهای
خودآگاه و ناخودآگاه انسان میباشد .از نظر یک دیدگاه علمی محصولات تفکر خلار گاهی اوقات بـه
تفکر واگرا ارجاع داده میشود .همانند دیگر پدیدهها در علم یک دیدگاه یا تعریـف یگانـه از خلاقیـت
وجود ندارد و بهقور متنوع به موارد زیر منسوب شدهاست :فرایند شناختی ،محیطی اجتماعی ،ویژگـی
فردی ،شانس و همچنین مواردی مانند نبوغ ،بیماریهای روانی و شوخقبعی پیوند داده شدهاست.
تعریف مناسب دیگر فرایند فرضیات شکسته است تفکرات خلار زمانی تولید میشود که شـخص
پیشفرضها را کنار گذاشته و یک دیدگاه جدیدی را جستجو کنـد کـه دیگـران بـه آن نپرداختهانـد.
خلاقیت نیاز به حضور همزمان تعدادی از ویژگیها از قبیل هوش ،پشتکار ،غیرمتعارف بودن و توانایی
تفکر به سبکی خاص دارد .خلاقیت ،خودکار و بدون زحمت و تلاش است و غالبـاً همچـون تصـورات
ذهنی خودانگیخته به وجود میآید .برای آن مراحلی توسط هلم هولتز و والـاس پیشـنهاد شدهاسـت:
-9آمادگی -8دوره نهفتگی -3الهام -6تحقق.
خلاقیت معمولاً برای توصیف نیروی پویایی به کار میرود که بین افراد و گروهها پدید میآیـد .در
حالی که نوآوری برای توصیف قابلیتهای گروهی یک سازمان در استفاده مؤثر از آن پویایی به کـار
میرود .به عبارت دیگر ،خلاقیت ،قابلیتها را توصیف میکند ،اما نـوآوری نتـایج را .نـوآوری عبـارت
است از کاوش پیوسته برای یافتن رویکردی تازه و نوین نسبت به هـر جنبـهای از اداره امـور شـغلی؛
اعم از این که مربوط به فرآوردههای جدید یا موجود ،فنون جدید یا مواد خام تازه ،و یا راهبردهای نو
و روشهای کاری جدی ،باشد یا نباشد.
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آموزش و مدیریت دانش که توسط شدت شاغلان با مدارک دانشگاهی مختلف اندازهگیری میشـود.
درواقع مفهوم مدیریت دانش با فرهنگ آموزش غیر رسمی در دانشگاهها همخوان و همنـوا اسـت و
آموزش غیر رسمی در دانشگاهها باید در جهتی سور یابد که مدیریت دانش بخش اصلی فرهنگ آن
قلمداد شود .به عبارت دیگر آموزش غیر رسمی دانشگاهها باید خاسـتگاه قبیعـی ایـن رشـتۀ علمـی
باشد .پیش فرض اصلی ما بر این اساس است که اصول مدیریت دانش همانقـدر کـه بـرای انـواع
آموزش کارکنان هر سازمان لازم است ،برای آمـوزش غیررسـمی در دانشـگاه هـا نیـز قابـل اعمـال
میباشد ،در واقع مدیریت دانش ،ارائه بینش و بصیرتی روشن نسبت به دنیای دانش و تهیۀ ابزارهای
کاربردی برای مدیران و مسئولین دانشگاهها در آموزش غیررسمی است تا قادر بـه اسـتفاده بهینـه از
فرآیندهای مدیریت خود برای مقابله با چالشهای آموزشهـای عیررسـمی در عصـر دانـش باشـند.
مدیریت دانش به عنوان راهبردی عمده برای بقای سازمانها ،مطرح است و بیش از آن ،ابزار مهمـی
برای تقویت عملکرد سازمانها به شمار میرود .آگاهی از اینکه دانش چگونه خلـق و اداره میشـود،
در آموزش غیررسمی در دانشگاهها ضروری بهنظر میرسد .از آنجاکـه مؤسسـات بازرگـانی از قریـق
مدیریت دانش قادر به بهبود کارایی و اثربخشی سازمانهایشان میباشند ،مؤسسات آموزشی به ویـژه
دانشگاهها نیز توان خلق و قدرت اشتراک دانش را به منظور تقویت معلومات و دانش فراگیـران خـود
را دارند .مدیریت دانش باید در دانشگاهها انعکاس پیدا کند .از آنجا کـه یکـی از کارکردهـای اصـلی
دانشگاهها انتقال دانش در انواع آموزش است ،مدیریت دانش ،در این دانشگاهها از چشـمانداز نسـبی
برخوردار است .دانشگاهها قاعدتاً باید دریابند که پذیرش فرآیندها ،فنون و ایدههای مدیریت دانش در
آموزش غیررسمی برای آن بسی آسانتر از سازمانهای دیگر است.
اقتصاد دانش بنیان در مدل های رشد
انواع مختلف دانش در ترکیب با محدود بودن ویژگی بـازاری دانـش ،چـالش هـای مهمـی را بـرای
کسانی ک ه می خواهند اثرات آن را بر رشد اقتصادی ارزیابی کنند ایجاد می کند.کارهای انجـام شـده
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
نیروی کار ،توضیح داده نمیشوند .رشدی را که با عامل مشهود توضیح داده نمی شود (باقیمانـده ی
محاسبات) به عنوان رشد بهره وری ناشی از دانـش تلقـی مـی شـود .ایـن باقیمانـده گـاهی اوقـات
»باقیمانده ی سولو« نامیده می شود .چیزی که وی مدعی اندازه گیری آن بود به قور مرسـوم رشـد
 TFPنامیده می شود (سولو.)9126 ،
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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
بیش تری استفاده از تکنولوژی های بهتر را یاد می گیرنـد .اضـافه شـدن دانـش آن بخـش از رشـد
 TFPکه 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
آموزش ،نوآوری و تطبیق دانش را به عنوان منبع اصلی رشد بهـره وری وارد کـرده انـد(رومر،9119،
لوکاس.)9122 ،این کار به پیدایش الگوی رشد درونزا منجر شده است .در الگـوی رشـد درون زا بـه
جای این که فرض شود رشد به دلیل تکنولوژی (به صورت برون زا) و به قور خودکار و بـدون الگـو
رخ می دهد ،بر شناخت نیروهای اقتصادی که در پشت توسعه ی فنی قرار دارند تأکید می کنـد .بـه
قور کلی الگوهای رشد درون زا شامل سه دسته ی زیر است:
مدل های رشد درون زای  - AKنظریه های رشد مبتنی بر سرمایه ی انسانی -نظریه هـای رشـد
مبتنی بر تحقیق و توسعه (.)R & D
در نظر گرفتن سرمایه ی انسانی در مدل های رشـد اقتصـادی درون زا بـا ایجـاد بازدهصـعودی
نسبت به مقیاس در تولید و نیز ایجاد صرفه جویی های خارجی در تولیدموجب افزایش  TFPشده و
از این قریق بر رشد اقتصادی اثر مثبت ومهمی را دارند.
معمولاً رابطه میان رشد و سرمایه ی انسانی در دو چارچوب اصلی مورد بررسی قرار مـیگیـرد .روش
اول از کار لوکاس نشأت می گیرد که از انباشت سرمایه ی انسانی به عنوان منبع رشد پایدار 1یاد می
3
شود و به قور خاص میان دو منبع انباشت سرمایه ی انسانی یعنی آموزش 2و یادگیری از قریق کار
تمایز قائل میشود .روش دوم که به مقاله نلسون وفلپس 4برمی گردد ،رشـد را ناشـی از »موجـودی
سرمایه ی انسانی« 5می داند که به نوبه ی خود توانایی یک کشـور در نـوآوری و رسـیدن بـه پـای
کشور های پیشرفته تر را تحت تأثیر قرار می دهد .بنابراین تفاوت در نرخ های رشد میـان کشـورها
ناشی از تفاوت در سرمایه ی انسانی وبه تبع آن،تفاوت در توانایی آن هـا در ایجـاد رشـد تکنولـوژِی
است (رومر.)9119،
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
تولید نسبت به کالاهای سرمایه ای وجود داشته باشد .این نگرش را رومر ،بارو و سالایی مارتین ارائـه
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
(درگاهی.)9328،
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معرفی و تحلیل مدل
در این بخش با استفاده از تحلیل های اقتصاد سنجی ،بـه تحلیـل روابـط کمـی موجـود میـان متغیرهـای
اقتصادی خواهیم پرداخت .روش شناسی اقتصاد سنجی دلالت بر ایـن مـی کنـد کـه تحقـق هـدف فـور
مستلزم اولاً وجود یک مدل ریاضی است که بتوان رابطه میان متغیرهای فور را به زبان ریاضی بیـان کـرد،
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
اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید انتخاب کرده ایم .شایان ذکـر اسـت
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.
برای تصریح مدل ،میزان تولید یک کشور در زمان  tرا بـا
عوامل و مولفههای اقتصاد دانشبنیان مینویسیم:

که در آن

نشـان داده و بـه صـورت تـابعی از

نشانگر تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلـی سـرانه،

نشـانگر سـرمایه

انسانی و جانشینی برای متغیر آمـوزش و مـدیریت دانـش ،نشـانگر زیرسـاختهای
نشانگر بهرهوری کل عوامل تولید و جایگزینی برای خلاقیت و نوآوری میباشد.
برای تصریح مدل به شکل قابل تخمین میتوان نوشت:

و

تخمین مدل :برای تخمین مدل مورد بررسی ،ابتدا آزمون های آماری لازم برای انتخاب مـدل بهینـه
انجام ،سپس مدل مطلوب تخمین زده می شود و در نهایت تحلیل های آماری و اقتصادی درباره آن
صورت می گیرد.
آزمون  : Fبرای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از کشورها از آمـاره F
به صورت زیر استفاده می شود .فرضیه صفر بیان می کند که عرض از مبـدأ بـرای مقـاقع مختلـف
یکسان است و می توان از روش  OLSو دادههای تلفیقشده ( )Pooling Dataاستفاده کرد.

جدول شماره یک  -نتایج آزمون  Fبرای آزمون برابری عرض از مبدا ها
F
Prob

9 0/000

92/99
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مقایسه  Fمحاسباتی با  Fجدول گویای این است که احتمال پذیرش فرض صـفر  9/9999اسـت و
این یعنی این که در سطح اقمینان  95درصد فرضیه صفر رد میشود و عرض از مبدأ بـرای مقـاقع
مختلف یکسان نیست و باید از الگوی اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شود.
آزمون هاسمن :بعد از این که فرضیه برایری عرض از مبدأ ها برای مقاقع مختلف رد شد ،ابتـدا بایـد
تعیین شود که تخمین الگو با رهیافت اثرات ثابت مناسب است یـا بایـد از رهیافـت اثـرات تصـادفی
استفاده شود .برای تعیین این مسأله از آزمون هاسمن استفاده می شود .در این آزمون فـرض هـا بـه
صورت زیر تدوین میشوند:

در نرم افزار  EViewsبرای انجام آزمون هاسمن ،باید قبلاً مدل را به صورت اثر تصادفی تخمـین
زده باشیم .هنگامی که آزمون هاسمن را در  EViewsانجام میدهیم خروجی دیگـری بـه دسـت
(چی دو) آزمـون هاسـمن ظـاهر مـی شـود کـه اگـر prob
می آید که در سطر اول آن آماره
کوچک تر از یک دهم باشد ،مدل اثر ثابت در سطح  90درصد به بالا پذیرفتـه مـی شـود ،امـا اگـر
بزرگ تر از یک دهم باشد در این صورت مدل اثر تصادفی پذیرفته می شود (مهرگان و اشـرف زاده،
.)141 ،1387
جدول شماره دو  -خروجی آزمون هاسمن
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f
Prob.
10/13

19 2/

29 0/

از آزمون هاسمن در این مدل  prob =0/96به دست آمده است (جدول شماره پنج)؛ از این رو
رد می شود و در سطح اقمینان  90درصد به بالا بایـد از
به این نتیجه می رسیم که فرضیه ی
روش اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده کنیم.
با توجه به نتایج آزمون هاسمن که روش  random effectبرای تخمـین مـدل تعیـین کـرد،
مدل را با فرض اثرات تصادفی تخمین زده ایم .نتایج حاصل از تخمین مدل با فرض اثرات تصـادفی
به صورت زیر حاصل شده است .در این مرحله معادله نهایی به شرح زیر بیان می شود.

F-statistic = 8.23

Durbin-Watson stat = 1.93

R-squared = 0.69
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تفسیر ضرایب مدل
اکنون نتایج تخمین را با استفاده از دو معیار آماری و معیاراقتصادی مورد بررسی قرار میدهیم.
معیارهای آماری :معیارهای آماری پی ریزی الگوی اقتصاد سنجی را فراهم می کند .به ویژه کـه مـا
دنبال آزمون این موضوع ،که آیا گواه (تصدیق) آماری برای استفاده از متغیرهای مسـتقل وجـود دارد
یا خیر ،هستیم .این آزمونها ،آزمون های اهمیت(معنی داری) ضرایب هستند و بـه قـور معمـول در
کارهای کاربردی انجام میشوند .هم چنین اهمیت تمامی متغیرهای مستقل را از نظـر آمـاری مـورد
آزمون قرار میدهیم که این آزمون ،آزمون مشترک است و در آن اهمیت کلـی رگرسـیون (معنـیدار
بودن کل رگرسیون) را آزمون میکنیم.
علاوه بر آزمون های معنی داربودن ،دانستن این مطلب که خط تخمینی تا چه اندازه به مشاهدات
پراکنده ای که برای برآورد به کار رفته ،نزدیک می باشد ،مفید اسـت .ایـن موضـوع شاخصـی بـرای
نامیده می شود (صدیقی.)1384،
خوبی برازش خط برآوردی است و معمولا ضریب تعیین یا
در رگرسیون تخمینی ،آماره ی  tبرای متغیر سرمایه انسانی (آموزش و مدیریت دانـش) مقـدار
 ،3/02برای متغیر زیرساختهای  ITمقدار ،3/34برا ی متغیر بهرهوری و خلاقیـت مقـدار ،3/61بـه
دست آمده است .احتمال ( )Probبرای آن ها به ترتیب مقـادیر 9 /0045 ، 0/0062و 0/0024
به دست آمده است .همان گونه که مشاهده می شود براساس مقدار آماره  tبرای همه اثر متغیرهـای
تحقیق از لحا آماری معنی دار بوده است به این مفهوم که فرضیه های تحقیق رد نشدهاند.
ضریب تعیین و نیز مقدار آماره  Fنشانگر رابطه نسبتاً قوی مثبت بین متغیرهای مستقل و متغیـر وابسـته
میباشد .همچنین مقدار آماره دوربین-واتسون نشانگر عدم وجود خودهمبستگی در مدل میباشد.
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
(صدیقی.)1386،
همان گونه که بیان شد آماره های به دست آمده از تخمین مدل نشان می دهد که هـر چهـار متغیـر
انتخابی به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان رابطه ی مثبت با بهرهوری کل عوامل تولید دارند.
ضریب متغیر سرمایه انسانی با مقدار  ،0/999نشانگر رابطه مثبت آمـوزش و مـدیریت دانـش بـا
رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است .متغیر زیرسـاختهای  ITبـا ضـریب  0/993بدسـت
آمده است .از این رو وجود زیرساختهای تکنولوژی اقلاعات ،میتواند اثر مثبت بر رشد تولیـد داشـته
باشد .متغیر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر رشد تولید داشته است (.)9/999
در این تحقیق کشورهایی با شاخص اقتصاد دانش پایین و کشورهای کم تر توسعه یافته هستند.
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
مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان محور بر تولید و درآمد تأثیر مثبت دارند.
همان قور که می بینیم ضرایب به دست آمده از تخمین مدل برای کلیه ی متغیرها مثبـت هسـتند،
پس نتیجه می گیریم فرضیه ی اول تأیید می شود و مؤلفه های اقتصاد دانش محور بر تولیـد تـأثیر
مثبت دارد.
نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بر تولید در کشورهای درحال توسـعه در بـازه ی
زمانی  8992-9122پرداختیم .اثر اقتصاد دانش بر تولید از قریق مؤلفه های سهگانه سرمایه انسـانی،
زیرساختهای  ،ITو خلاقیت و نوآوری بررسی شد.
فرضیههای تحقیق مورد تایید قرار گرفتند که بیان می کردند مؤلفه های اقتصاد دانش بـر تولیـد
تاثیر مثبت دارد .در کل نتایج نشان می دهد استفاده ی هر چه بیش تر از مؤلفه های اقتصـاد دانـش
باعث رشد بیشتر تولید در میان مدت و بلند مدت میشود.

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،2تابستان  ،12ش 81
منابع
 .1ابريشمي ،حميد و ليلي نياکان (« .)1831اندازه گيري کارايي فني نيروگاههااي حرارياي کشابر با
روش ( )SFAيحليل مارزي يااايفي و مياي ا يقييياي باا کشابرهاي من خا

يرحاات يبها »،

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،شماره  ،62صص.175-158
 .6اميني ميلااني ،ميناب و نااير لليلاي (« .)1811بررهاي ياث ير مؤلفا هاي اق اااي يان بنياان بار رشاد
اق اايي ايران ير هاتهاي ( ،»)1851-1811سیاست

گتاا ی پیشترف

اقتصتادی،)1(8 ،

صص .112-78
 .8ان ظاري ،ي يبب (« .)1838ظهبر يانشگاه کارآفرين و يبه ي امل علم و صن ت» ،مجله علت
آینده ،شماره  ،3صص .31-27
 .1باصري و همکاران (« .)1831بررهي هياهت هاي بهين هازي ماار

انار ي باا اها فايه از روش

مجزا هازي انر ي (مقال مبريي شرکت پگاه فارس ،يهاران و اصافهان» ،فصتلنامه مطالعتات
اقتصاد انرژی ،هات هف م ،شماره ( ،)65صص .111 – 118
 .5بهيبيي ،ياووي و اميري ،بهزاي (« .)1831رابق بلندمدت اق اااي يانا
ايران» ،سیاس

عل

بنياان و رشاد اق ااايي ير

فنا ی ،يوره  ،6شماره  ، 1صص .86 – 68

 .2يبماس ،يئبيور ( .)1111توسعه اقتصادی ،يرلم علي فرهمند( ،)1831يهران :ان شارات ياب .
 .7زاهدي ،شمس ال ايات و خيراندي  ،هيدمهدي (« .)1832يييين عبامل هاخ اري ير اق ااي يان
محبر :يک مقال مبريي» ،علوم مدیری

ایران ،يوره  ،6شماره  ،2صص .23 - 11

 .3لنگاني ،هميرا؛ مهرباني ،فاطم و قيايي ،صغري (« .)1816مياي

ا ر اق ااي يان محبر بر رشاد

اق اايي :مقال مبريي ايران ،کشبرهاي عضاب هاازمان همکااري اق ااايي و يبها » ،ا لتین
همایش ملی چش انداز اقتصاد ایران بتا

یکترد حمایت

از تولیتد ملتی ،اصافهان:

يانشگاه آزاي اهلامي واحد خبراهگان.
 .1صايقي ،م بي و آذربايجااني ،کاريم (« .)1835نيا

و لايگااه اق اااي يان محابر ير ييااااي

نيروي کار ايران» ،پژ هشهای اقتصادی ایران ،يوره  ،3شماره  ،67صص .117-175
 .11عظيمي ،ناصرعلي و هجاي برخبرياري (« .)1837اق ااي يان

محبر ير کشبرهاي لنبب شارقي
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آهيا» ،هیاف  ،شماره  ،18پاييز و زم ان.86 – 16 ،
 .11عماي زايه آذربايجاني ،کريم و صمدي ،صايقي (« .)1816آزمبن يث ير فناوريهاي مهاارت محابر
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 ،8صص .32-28
 .16عمايزايه ،ماقفي؛ شهنازي ،روح ال ؛ بابکي ،روح ال و محمدزايه ،عياس (« .)1835بررهي ياا ير
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اقتصادی ،شماره  ،75صص .661 - 117
 .18عمايزايه ،ماقفي؛ شهنازي ،روح ال و .يهيان شياني ،زهرا (« .)1835بررهي ميزان يحيا اق اااي
يان محبر ير ايران )مياي
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هات ششم ،شماره  ،6صص .186-118
 .11عمايزايه ،مااقفي و شاهنازي ،روح الا (« .)1832بررهاي ميااني و شاخااهاي اق اااي ياناايي و
لايگاه آن ير کشبرهاي من خ ير مياي

با ايران» ،پژ هشنامه اقتصادی ،يوره  ،7شماره ،67

صص.67-1
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