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چکیده
هاي اصلی حوزه علم و سیاست بوده و براي قرار گرفتن در مسیر  اقتصادي همواره از دغدغه  توسعه توجه به 

ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که  یابی مستمر آن الزامی است. یافته صحیح توسعه اقتصادي، ریشه 
ی شده است به بررسی تأثیر  ترین عامل رشد و توسعه اقتصادي است. در این مطالعه سع ترین و بنیانی خالقیت مهم 

پرداخته شود.   GMMبا استفاده از رهیافت  1990-2016هاي خالقیت بر توسعه اقتصادي ایران در دوره شاخص 
هاي تحصیالت و آموزش  هاي آزمون تأییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادي بیش از آنکه با مؤلفه یافته 

قیت و نوآوري است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیالت زمانی  رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تأثیر خال 
تواند بر رشد و توسعه اقتصادي تأثیرگذار باشد که به خالقیت و نوآوري منجر شود.  می 

صادرات صنایع با فناوري باال داراي بیشترین تأثیر و ثبت اختراع   همچنین نتایج آزمون تأییدکننده این است که 
شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوري و  رو، پیشنهاد می رشد اقتصادي بوده است. ازاین  داراي تأثیر مثبت بر 

دستیابی به  شود تا از طریق هادینه و خالقیت در جامعه ن  نظام نوآوري ، حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع 
 و توسعه پایدار تحقق یابد. د  رش   ، و فناوري نوین باال  سرمایه انسانی    ، بر منابع دانش و آگاهی اقتصاد متنوع و متکی 

خالقیت، توسعه اقتصادي، نوآوري، ثبت اختراع.یدي: واژگان کل
. JEL : O11, O31, P14يبندطبقه
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مقدمه  -1

توسعه اقتصادي به زبان ساده، عبارت از رشد اقتصادي همراه با تغییرات و تحوالت کیفی 

است. توسعه اقتصادي هدف و آرمانی بزرگ براي تمام کشورهایی است که هنوز به 

انی چندبعدي و فرآیندي اند در این مسیر گام بردارند. توسعه را باید جری دالیلی نتوانسته

مرکب و پیچیده تلقی کرد؛ فرآیندي که تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در ساخت 

اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی همراه با تسریع رشد اقتصادي، کاهش 

تنها به بزرگ  کن کردن فقر مطلق است. به عبارت دیگر، این فرآیند نه نابرابري و ریشه

کند، بلکه بهبود کیفیت آن را نیز مدنظر دارد. در فرآیند  اد کیک تولید توجه میشدن ابع

توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی هماهنگ با نیازهاي اساسی 

هاي داخل نظام، از حالت نامطلوب و غیربهینه به سوي  هاي افراد و گروه متنوع و خواسته

یابند. به همین دلیل،  از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق می وضع یا حالتی از زندگی که

توسعه تمایل دارند بر ظرفیت و توان مادي، انسانی و معنوي کشور  حال همه کشورهاي در

ها، اقتصادي قدرتمند داشته باشند  ها و توانایی خود بیفزایند و در پناه تکامل ظرفیت

  ).  1389(متوسلی، 

تمام  کند تا اصول علمی و منطق عقلی حکم میهدف آرمانی، براي دستیابی به این 

 بعدي از آن مورد ارزیابی قرار گیرد و مسیرهاي توسعه و نه یک تصویر مقطعی و تک

تحلیل، نیازمند  و د. این شیوه تجزیهشوشناسی ها و علل اولیه ورود به مسیر توسعه بازیشهر

توسعه از جمله  حال ص کشورهاي درهاي خا تفکري جدید و طراحی مدلی نو با ویژگی

هاي فکري، ارزشی و رفتاري آن،  ایران است. در این مدل، انسان با عنایت به تمام ویژگی

تکامل محور توسعه و رشد همراه با رفاه و عدالت اجتماعی، هدف توسعه است؛ انسانی که 

خالقیت، و گرایش به سوي کمال جزء ذاتی و تمایل درونی او است و این خصیصه در 

سازد و به اوج قدرت و  شود و انسان را بر طبیعت مسلط می نوآوري و اختراعات متجلی می

رساند. بنابراین، پویایی اجتماعی و اقتصادي در گروي شکوفایی نیروهاي  شایستگی می

هاي خالقیت و نوآوري را  ها و محرك هایی که انگیزش بالقوه در انسان است و تمام اقدام
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شود، توان  کننده توسعه اقتصادي خواهند بود. یادآوري می دهند، تعیین رتقا میدر انسان ا

نوآوري، خالقیت و اختراع همیشه به صورت بالقوه در انسان وجود داشته است (متوسلی، 

1389(   

دست  1هایی گذاري ریزي و سیاست کشورها براي تحقق توسعه اقتصادي به برنامه

ها در راستاي تغییر شیوه نگرش و آماده کردن  ان به اقدامتو زنند که در بین آنها می می

هاي فیزیکی و منابع انسانی اشاره کرد. با وجود آنکه  اذهان افراد براي افزایش سرمایه

اي که  ها موجب بهبود وضعیت اقتصادي شود، اما شاید مسئله ممکن است این سیاست

از آن غافل هستند، در ارتباط با  گذاران و دولتمردان در مسیر توسعه بسیاري از سیاست

است؛ در واقع، با وجود اینکه سرمایه انسانی از جمله عوامل مؤثر  2»سرمایه انسانی«مفهوم 

هاي مختلف، متفاوت است،  آید، اما شیوه نگاه به انسان در دیدگاه در توسعه به شمار می

عنوان ابزار توسعه و آن هم  طوري که در اقتصاد نئوکالسیک، انسان در کنار سایر منابع به به

)، اما الزم 1985، 3در جهت افزایش تولید مورد توجه بوده است نه تعالی خود انسان (رومر

اي براي انسان  است پا را از این دید ابزاري محدود، فراتر نهاد و در اقتصاد جایگاه ویژه

  قایل شد. 

ري از سرمایه انسانی در مقابل ت ما به مفهوم عمیق«گوید:  در این راستا، آمارتیا سن می

سرمایه فیزیکی نیاز داریم که بر بهبود زندگی و آزادي انسان متمرکز باشد و تفاوت بسیار 

عنوان  مهمی بین ابزار و هدف قایل شود و بیان کند که انسان نباید در مسیر توسعه تنها به

ترین ابزار پیشرفت  مهم تنها تراز با سرمایه قرار گیرد، بلکه وجود انسان نه ابزار و هم

). 734، ص 1998، 4(آمارتیا سن» ترین هدف آن نیز باشد اجتماعی است، بلکه باید عمیق

گذاري در منابع انسانی دارد،  وي با تأکید و توجه خاصی که به عامل انسانی و سرمایه

ش دهد. از نظر آمارتیا سن، توسعه عبارت از افزای اي از توسعه ارایه می تفسیر ویژه
 

  

ترین  که تجلی اراده، دانش و خواست پایین اي است ریزي ریزي از باال به پایین نیست، بلکه برنامه منظور برنامه ،البته - 1

  باشد.  ها، محافل، اصناف و... در جامعه  گروه

2- Human Capital 
3- Romer 
4- Amartya Sen 
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هاي انسان  هایی که توانمندي . به عبارت دیگر، اقدام2هاست و بهبود استحقاق 1ها توانمندي

ها و  برنده توسعه و برعکس، اقدام را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پیش

آیند. دیدگاه مهم  هاي انسان، عوامل بازدارنده توسعه به شمار می شرایط کاهنده توانمندي

هاست  ورزد، دیدگاه اتریشی هاي انسان تأکید خاصی می ها و نوآوري خالقیت دیگر که بر

هاي ذهنی، اراده انسان و استعدادهاي  ها و خالقیت که ضمن تأکید بر نقش باورها، پویایی

نهفته در ذهن، کنش و کردار هدفمند انسان، به جایگاه عامل انسانی در علم اقتصاد حیاتی 

علم اقتصاد متمرکز بر «گوید:  ز اندیشمندان اصلی این مکتب میا 3دوباره بخشیدند. میزس

هاي  ها، درك آنها و کنش هاي محسوس و عینی نیست، بلکه متوجه انسان اشیا و دارایی

هاي طبیعت  آنهاست. کاالها، محصوالت، ثروت و دیگر وجوه کرداري، عناصر و مؤلفه

ستند. وجوه کردار انسان است که به آنها ها ه هاي کردار و ادراك انسان نیستند، آنها مؤلفه

ذهنی توجه  خواهد به بررسی آنها بپردازد، نباید به دنیاي برون بخشد و کسی که می معنا می

» وجوي آنها بپردازد کند، بلکه باید در معنا، مفهوم و شناخت افراد کنشگر به جست

  ). 92، ص 1996(میزس، 

گیر که نقطه عطفی در تاریخ بشر بوده یا شومپیتر نیز معتقد است، هرنوع تحول چشم

ها گشوده است، تنها و تنها  موجد اکتشاف و اختراعی شده و فصل نوینی را در مقابل انسان

هاي فردي  نشأت گرفته از ذهن آزاد انسانی و فراهم کردن شرایط ظهور نبوغ و نوآوري

آید، بلکه  ه به شمار نمیبوده است. در این دیدگاه، هر روند یا تغییري هرچند مثبت، توسع

توان به  براي تحقق توسعه باید آستانه معینی از تحول و رشد لحاظ شود که در این بین، می

هاي  ) و نظریه1943)، اختالالت غیرپیوسته شومپیتر (1963( 4مدل جهش اقتصادي روستو

  دیگر اشاره کرد.

خالقیت و کارآفرینی مجهز  ها به ابزارهاي اولیه مورد نیاز براي از آنجا که همه انسان

 

  

1- Capabilities   
2- Entitlements   
3- Mises 
4- Rostow  
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کند که خالقیت یک منبع طبیعی است و تالش  )، استدالل می1950( 1هستند، گیلفورد

آورد. به  براي شکوفایی خالقیت، سود و منفعت عظیمی را براي کل جامعه به ارمغان می

عبارتی، اگر در جامعه، به صورت عمومی و فراگیر، براي شکوفایی و پرورش خالقیت در 

جامعه تالش شود، منفعت آن که همان توسعه اقتصادي است، به کل جامعه  کل

ترین عامل توسعه  کند که خالقیت بنیانی )، تأکید می1394گردد. چنانچه متوسلی ( بازمی

  اقتصادي است.   

ترین ویژگی او، یعنی خالقیت و نقشی که  حال، با مشخص شدن جایگاه انسان و مهم

کوشیم تا به بررسی تأثیر  ادي داشته باشد، در مطالعه حاضر میتواند در توسعه اقتص می

از یافته بپردازیم.  خالقیت بر توسعه اقتصادي در ایران با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم

شاخص  ،یافتگی هاي توسعه اقتصادي یا سطح توسعه ترین شاخص آنجا که یکی از مهم

است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی یک  ناخالص داخلی سرانه یا درآمد سرانه تولید

در این  )،71، ص 1395 ،(بهشتی آید دست می به جمعیت آن به )درآمد ملی(کشور 

ترین  عنوان یکی از مهم به تولید ناخالص داخلی سرانه به دالیل زیر از لگاریتم ،مطالعه

  :توسعه اقتصادي استفاده شده استشاخص 

یافتگی، شاخص  عه اقتصادي یا سطح توسعههاي توس ترین شاخص یکی از مهم - 1

  . تولید ناخالص داخلی سرانه یا درآمد سرانه است

هاي کیفی توسعه بسیار دشوار است و ناگزیر به استفاده از  کمی کردن جنبه - 2

  هاي تقریبی هستیم که بتواند تغییرات را خوب نشان دهد.  شاخص

ه اقتصادي، توسعه چیزي جز پردازان اخیر توسع براساس نظر آمارتیا سن و نظریه - 3

به » هاقابلیت«ها نیست و باید شرایط مناسب براي تبدیل افزایش دامنه انتخاب انسان

ها فضاي مناسب براي وجود آید. با افزایش دامنه انتخاب انسان به» کارکردها«

مناسب از » کارکردهاي«انسانی را به » هايقابلیت«شود و  ظهور خالقیت فراهم می

  کند.  یل میآن تبد

 

  

1- Guilford  
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 مبانی نظري و ،: در بخش بعدياست صورتاین ساختار کلی مقاله به  ،در ادامه

 بهچهارم  به ارایه مدل تجربی و بخشسوم،  د، بخششو ارایه میگذشته مطالعات تجربی 

بندي و  جمعپردازد و بخش پایانی به  برآورد الگو و نتایج آماري حاصل از آن می

   .اختصاص دارد گیري نتیجه

 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2

هاي رشد و توسعه اقتصادي همواره از جمله  خصوص نظریه نقش انسان در اقتصاد و به

طوري که تاریخچه نقش انسان  نظران بوده است، به هاي مورد بحث در بین صاحب موضوع

 1م اسمیتهاي آدا گذاري علم اقتصاد و دیدگاه در رشد و توسعه اقتصادي به پایه

ها بر نقش ابزاري انسان در رشد و توسعه اقتصادي بوده  گردد. نخستین تأکید نظریه بازمی

هاي  )، به تمام ذخایر سرمایه ثابت و توانایی1776اي که آدام اسمیت ( گونه است، به

گوید؛ هرچند  ضروري و مفید یک کشور و همچنین تمام ساکنان آن کشور، سرمایه می

هاي سیستماتیک در مسیر  ترین تالش طلب را نادیده گرفت که شاید ابتداییتوان این م نمی

آدام اسمیت مطرح شد که در آنجا وي بر » ثروت ملل«توجه به نقش انسان در کتاب 

اي که موارد اصلی و مرکزي  گونه کند، به ها و شایستگی افراد تمرکز می توسعه توانایی

ها  ها و تخصص ها، حمایت از تشکیل مهارت لتتحلیل اسمیت از توسعه و افزایش ثروت م

هاي اولیه رشد مانند نظریه رشد  ها و مدل بوده است، اما متأسفانه این نگرش در نظریه

  ). 733، ص 1998مورد غفلت قرار گرفته است (سن،  2دومار - هارود

در هاي تولید  عنوان یکی از نهاده هاي اقتصاددانان کالسیک، انسان تنها به در نظریه

و خدمات مورد توجه بوده است و انباشت سرمایه عاملی کلیدي در  هاچرخه تولید کاال

رود. در واقع، انسان بودن عامل کار و تفاوت ماهوي  رشد و توسعه اقتصادي به شمار می

آن با عامل سرمایه، در عمل به فراموشی سپرده شده است. در این دیدگاه، عامل کار و 

شد  دست کارفرما بوده است که با استفاده از ترکیب این دو عامل می سرمایه، ابزارهایی در

 

  

1- Smith 
2- Harrod- Domar 
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» نیروي کار«عنوان  به سطح یکسانی از تولید دست یافت. در این دیدگاه، جایگاه انسان به

تدریج  رود، اما به روح است که ابزاري در دست کارفرما به شمار می مانند موجودي بی

شکل » نیروي کار«جاي  به» نیروي انسانی«طالح انسان بودن عامل کار در چهارچوب اص

مارکس انباشت سرمایه را برخاسته از کار اضافی » ارزش کار«گرفت؛ براي مثال، نظریه 

یافت.  داران نمود می دانست که به شکل درآمد، سود یا بهره اضافی براي سرمایه می

ش آن در انباشت سرمایه رو، مارکس به اهمیت نیروي انسانی و نیروي کار به علت نق ازاین

فیزیکی نظر داشت و رشد انباشت سرمایه را ناشی از افزایش ساعات کار و افزایش شتاب 

  ). 236، ص 1389دانست (متوسلی،  وري نیروي کار می تولید در اثر بهبود کارآیی و بهره

داد و پس از آن، شومپیتر نگاه به جایگاه انسان را در فرآیند توسعه یک پله دیگر ارتقا 

به نقش نوآوران و مبتکران که هدایت سرمایه را برعهده دارند، توجه ویژه کرد و سود 

حاصل از نوآوري و اختراع را عامل اساسی تشکیل سرمایه فیزیکی دانست. وي معتقد بود، 

وري و کارآیی  این سود تا هنگامی که نوآوري ادامه دارد، وجود خواهد داشت؛ بهبود بهره

هاي انسانی نبود. شومپیتر همچنین بر نقش کارآفرینان،  ي جز افزایش مهارتعامل کار چیز

هاي ویژه کارآفرینی  هایی که فراتر از یک عامل صرف تولید داراي توانایی یعنی انسان

اي وجود دارند، اما باید  ها در هر جامعه گونه انسان هستند، اشاره کرده و معتقد است، این

گرا و صاحب اندیشه باید امکان  آنها فراهم شود. به انسان آرمانهاي اجتماعی ظهور  زمینه

تراز شدن نیروي  هاي هم سان پایه ظهور و تکامل خالقیت و نوآوري داده شود و بدین

  ). 277، ص 1389شود (متوسلی،  انسانی با سرمایه کنار گذاشته می

ها) و  ایده تواند با خالقیت (خلق انسانی میمعتقدند، سرمایه  1نلسون و فلپس

شود، اثرگذار باشد و با گسترش فناوري  هایی که به رشد اقتصادي منجر می نوآوري

هاي مفید  کرده مسبب نوآوري وجود آورد؛ به بیان دیگر، نیروي کار تحصیل تسهیالتی را به

، ص 1966دهد (نلسون و فلپس،  است و تحصیالت فرآیند توسعه فناوري را گسترش می

عنصر ضروري کارآفرینی، ظرفیت انسان براي خالقیت «عتقد است که ). میزس نیز م74
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تنها ذهن انسان که کنش و «کند،  ). همچنین میزس بیان می82، ص 1394(دسوتو، » است

 ).809، ص 1996(میزس، » کند، خالق است تولید را اداره می

منبع  . اینمتعارف تولید است هاي روش در تولید ملموس از عوامل متفاوت خالقیت

 تواند می است و تجدیدپذیر کامالً بلکه شود، نمی رود یا فرسوده تنها از بین نمی نه تولید

در وجود   اقتصادي پیشرفت و همچنین نوآوري. برداري باشد قابل بهره  مداوم طور به

 رو، سرمایه ازاین گیري از آن ریشه دارد. استعدادهاي متنوع و فراهم بودن بستر براي بهره

 را تکنولوژي و استعداد که بتواند شود هایی سازماندهی می مکان در بیشتر خالق صرع در

گیرد که  توان اذعان کرد، توسعه زمانی اوج می بنابراین، می. به کار گیرد جذب کند و

مدنظر » هاي انسان ها و توانمندي قابلیت«و  »ذهن انسان«، »انسان«ترین عامل آن، یعنی  اصلی

شود، در  خالقیت به تحول و توسعه در جامعه منجر شود. یادآوري میطریق قرار گیرد و از 

هاي کمی خوبی براي خالقیت معرفی شده است  مطالعات اخیر، تعاریف دقیق و شاخص

)، در گزارشی به معرفی  شاخص جهانی 2015( 1که در این راستا، فلوریدا و همکاران

پایدار پرداختند و در آن با یک تعریف با رویکرد رشد اقتصادي و رفاه  GCI(2خالقیت (

هاي  و بردباري)، شاخص 5و تلورانس 4، فناوري3(استعداد 3Tهاي  فراگیر برپایه مؤلفه

  خالقیت را تعریف کردند. 

در این قسمت، ابتدا متغیرهاي موجود در مؤلفه اول بیان و تأثیر هریک از متغیرها بر 

هاي دوم و در نهایت، متغیرهاي  مؤلفه شود. سپس، متغیرهاي خالقیت توضیح داده می

  شود.  هاي سوم و تأثیر هرکدام بر خالقیت بحث می مؤلفه

عنوان یک محرك  هاست به )، فناوري است که مدتTنخستین مؤلفه خالقیت (اولین 

کلیدي ثروت و پیشرفت شناخته شده است. کارل مارکس و بعد از آن، شومپیتر اشاره 

 و کند ایجاد جدید صنایع تا سازد می قادر را داري سرمایه کردند که پیشرفت فناوري،
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 نیروي عنوان یک به را فناوري نقش سولو ،1950 دهه اواخر در .باشد جدید محرك رشد

کرد. تکنولوژي  دریافت را اقتصاد نوبل جایزه و تعریف اقتصادي رشد در محرکه

 GCI .دهد را افزایش می شود و توان تولید ثروت می وري (فناوري) باعث افزایش بهره

 1و متغیر پتنت صادرات صنایع با فناوري باال،  R&Dبراي مؤلفه فناوري، متغیرهاي مخارج 

عنوان  براي در نظرگرفتن پتنت به هایی، ایرادهرچندرا براي نوآوري در نظر گرفته است. 

پتنت  قابلات، اختراع تماممثال، براي  ؛معیار نوآوري وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد

هاي  زیرا نوآوري ،اند تمام اختراعات به صورت پتنت ثبت نشده ،شدن نیستند و بنابراین

(براي  دنبراي حمایت قانونی به صورت پتنت ندار کیفیت الزم راد که نبسیاري وجود دار

ها  از نوآوري بسیارير، گدی سوياز  هاي سازمانی). افزاري یا نوآوري مثال، تولیدات نرم

به لحاظ قانونی قابلیت پتنت شدن را  هرچنداند،  اه داشته شدهگشدن محرمانه ن پتنت جاي هب

، ممکن است پتنت معیاري نامناسب براي نوآوري ها کاستیدارند. با در نظر گرفتن این 

پتنت  آمارهاي، ها محدودیتاین رغم  به معتقدند،بسیاري  محققان، هرچندشناخته شود. 

عنوان بهترین معیار در دسترس براي  تاکنون به حقیقت،در  و قبول هستند قابل نوآوري براي

 ). 185، ص 2004، 2(اولکا اند نوآوري شناخته شده

 )، از جمله متغیرهاي مؤلفه اول خالقیت بوده که یک فرآیندR&Dتحقیق و توسعه (

علمی،  هاي و شامل نوآوري در تکنولوژي استکاربرد دانش  منظم خلق، تولید، انتشار و

اصلی  . تحقیق و توسعه پایگاهشود میسیاسی و اجتماعی  هاي سنجش مدیریت و نظام

رو، تأثیر بسزایی در توسعه فناوري و  نوآوري و تغییرات فنی در فرآیند تولید است و ازاین

 تحقیق و). 2، ص 1390هاي تولید دارد (پورعبادالهان کویچ و همکاران،  افزایش ظرفیت

بخشد و شکاف بین رشد تولید و رشد عوامل تولید را از  ادي را بهبود میتوسعه رشد اقتص

هاي  وسیله بخش کند. تحقیق و توسعه به می وري پر ها و افزایش بهره کاهش هزینه طریق

گذاري کافی در هریک از این  سرمایه فقدان .پذیرد صورت میي گذار مختلف سرمایه

مایرس . توسعه باشد حال تصادي کشورهاي درعامل تضعیف براي رشد اق تواند ها می بخش
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هاي خرد نشان دادند که یک درصد افزایش در  )، با استفاده از داده2001( 1و موهن

درصد امکان نوآوري  20هاي داراي فناوري باالتر، تا  هاي تحقیق و توسعه در بخش فعالیت

ایین، این سهم و اثر هاي داراي فناوري پ دهد، همچنین براي بخش و اختراع را افزایش می

هاي تحقیق و توسعه به شکل ابداع و تغییرات فنی در  تر است. در واقع، هزینه بیشتر و قوي

کند و در  گذارد و آنها را متحول می ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فنی جوامع اثر می

ق، مخارجی طور عمده نیز از همین طری شود و به وري نهادهاي تولید نیز مؤثر واقع می بهره

شود، نقش اساسی در رشد اقتصادي ایفا  هاي تحقیق و توسعه می گذاري که صرف سرمایه

      ). 19، ص 2001کند (مایرس و موهن،  می

مرور  سرمایه فیزیکی به برخورداري از منابع اولیه و حتی نیروي کار ارزان و ،امروزه

 نی و رشد و توسعه اقتصـادي ازها در تجارت جها عنوان مزیت نسبی ملت اهمیت خود را به

توجه به توسعه علمی و فنی از طریق  برجسته شده که بدونموضوع کامالً دست داده و این 

دستیابی ، تبع آن براي توسعه اقتصادي و بهریزي  تحقیق  و توسعه، برنامهدر  گذاري سرمایه

س مطالعات صورت براساطوري که  است، به یافتگی و تداوم توسعه غیرممکن به مرز توسعه

هاي تحقیق و توسعه جهان در کشورهاي گروه هفت  درصد از فعالیت 90گرفته، حدود 

)G7417، ص 1993، 2) متمرکز است (کو و هلپمن.(  

عنوان یکی دیگر از متغیرهاي فناوري، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادي دارد.  اختراع به

محرك د که اختراعات و پیشرفت تکنولوژي موتور اقتصاددانان نشان دادن، 1940 از ابتداي دهه

توان  ). می1966، 3(شوموکلر و تحقیق و توسعه راهی براي رسیدن به آن است بودهرشد اقتصادي 

سطح فناوري و بهبود مسیر رشد  سبب ایجاد انگیزه براي نوآوري و ارتقاي بهگفت، ثبت اختراع 

هاي رشد و توسعه ایفا  اساسی در سیاست اقتصادي از طریق حمایت از حقوق نوآوران، نقشی

)، 1992( 4)، آقیون و هویت1986( توان به رومر می هایی چنین نظریه از پیشگامـان ارایه. کند می
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دو متغیر حق ثبت اختراع و  از جمله مطالعات تجربی که )، اشاره کرد.1991( 1گروسمن و هلپمن

 3، رومر و ویل2مقطعی منکیو توان به مطالعات اند، می مربوط دانسته یکدیگررشد اقتصادي را به 

انسانی به مدل  هداده شده است که با افزودن سرمای در این مطالعات نشان)، اشاره کرد. 1992(

گیري گروه دیگري از  تولید ملی، درآمد ملی به شکل دیگري در هداد همنزل نئوکالسیک، به

گونه که در کارهاي  انجامد. همان می )توسعهبر پژوهش و  مبتنی هاي مدل( زا هاي رشد درون مدل

شود، پیشرفت فناوري و رشد اقتصادي در  )، مالحظه می1991)، گروسمن و هویت (1990( رومر

ر ایجاد انگیزه باختراع  ثبتتوان گفت،  آید. بنابراین، می دست می بلندمدت از طریق نوآوري به

محرك کند که  بازرگانی تأکید می ت درگذاري مستقیم خارجی و مشارک براي نوآوري، سرمایه

  رشد و توسعه اقتصادي است. 

)، استعداد یا سرمایه 2015) از نظر فلوریدا و همکاران (Tدومین مؤلفه خالقیت (دومین 

عنوان محرك اصلی رشد اقتصادي مطرح  اول) به Tانسانی است که همراه با فناوري (

 )، نقش1962( 5مالچوف و )1969( 4کردرا ،1960 و دهه 1950 دهه اواخر شود. تا می

 نقش )،1986رومر (بعدها  شناسایی کردند. اقتصادي توسعه در را 6محور دانش کارگران

خود  7زاي ارتباط آن را با فناوري در تئوري رشد درون و شناخت رسمیت به را دانش

رفت توضیح داد. تحقیقات متعددي نشان دادند که ارتباط نزدیکی بین استعداد و پیش

اقتصادي وجود دارد. همچنین مطالعات زیادي در مورد ارتباط بین سرمایه انسانی و توسعه 

 8توان به مطالعات مینسر المللی انجام گرفته است که می اقتصادي در سطوح ملی و بین

  براي استعداد شاخص تحصیالت را مدنظر گرفته است. GCI )، اشاره کرد.1974(

هاي  )، تلورانس و بردباري است که فعالیتTقیت (سومین در نهایت، سومین مؤلفه خال
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استعدادها به  جذب و تکنولوژیکی هاي نوآوري تلورانس با ایجاد بسترهایی گسترده براي

هاي جدید وجود  هایی براي جذب ایده طوري که مکان به کند، توسعه اقتصادي کمک می

 استعداد و فناوري کنار در که است اقتصادي مزیت اضافی ترتیب، تلورانس منبع دارد. بدین

براي این شاخص متغیر صادرات صنایع خالق را ارایه کرده است.  GCI رود. به کار می

 نقطه تالقی خالق، هاي خالقیت است. صنایع صادرات صنایع خالق نیز از جمله شاخص

 و تولید طراحی، این صنایع شامل هاي است که فعالیت فناوري و تجارت فرهنگ، هنر،

کنند  می استفاده اصلی عنوان نهاده به فکري سرمایه از که هستند خدماتی و کاالها توزیع

  .)1447، ص 2011، 1بیرکا و دراقیسی(با

نظر براي این  توان گفت، متغیرهاي مورد بنابراین، با توجه به سه مؤلفه خالقیت می

باال، سرمایه انسانی و ها شامل تحقیق و توسعه، اختراع، صادرات صنایع با فناوري  مؤلفه

صادرات صنایع خالق است و مدل برآورد شده در این مطالعه نیز براساس همین متغیرها 

  تصریح شده است. 

  مطالعات پیشین   - 2- 1

هاي خالقیت بر رشد و  پردازیم که در زمینه تأثیر شاخص در این بخش به بیان مطالعاتی می

منظور، ابتدا به مطالعات خارجی در این زمینه و توسعه اقتصادي انجام شده است. براي این 

  شود.     سپس، به مطالعات داخلی، اشاره می

توسعه بر رشد اقتصادي  تحقیق واي به بررسی تأثیر  )، در مطالعه1992( 2لیچتنبرگ

هاي تحقیق و توسعه اثر مثبتی بر رشد  گذاري در فعالیت پرداخت. وي بیان کرد که سرمایه

گذاري تحقیق و توسعه بخش دولتی از  وري دارد. وي با تفکیک سرمایه اقتصادي و بهره

هاي تحقیق و توسعه با تأخیر، بر نرخ رشد تولید و  بخش خصوصی، نشان داد، بازده فعالیت

گذاري تحقیق  وري اثر مثبت دارد و نرخ بازده اجتماعی تخمین زده شده سرمایه سطح بهره

گذاري در تجهیزات و  تر از نرخ بازده سرمایه رگو توسعه خصوصی، حدود هفت برابر بز
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  ساختار است. 

 هاي کشور بین سال 110 استفاده از شاخصی که براي )، با1997(  1كگینارت و پار

طور که  که آیا همانقرار دادند بررسی مورد ا ر کردند، این موضوع تهیه 1960- 1990

، حفاظت از حقوق ثبت یابند می کشورها طی زمان به سطوح گوناگون توسعه دست

 کهکننده این بود  دست آمده بیان نتایج حاصل از آزمون بهیابد؟  اختراعشان افزایش می

  . تر تمایل بیشتري به حقوق ثبت اختراع دارند یافته اقتصادهاي توسعه

هاي آموزش دوره متوسطه و سطوح باال براي  بررسی ارتباط بین سال )، به2002( 2اروب

 پرداخت. 1960- 1990 هاي کشور طی سال ه باال و رشد اقتصادي براي صدب هسال25افراد 

 هاي تحصیالت متوسط سال هاي وي، کیفیت آموزش از کمیت آموزش که با براساس یافته

  آید، اهمیت بیشتري دارد.  دست می دانشگاهی و متوسطه به

و توسعه و  گذاري تحقیق )، به بررسی ارتباط بین سرمایه2004( 3بیل باو و رودریگز

 1990-1998کشور اروپایی طی دوره  9ابداع و ارتباط بین ابداع و رشد اقتصادي براي 

شود و از این طریق  هاي تحقیق و توسعه به ابداع منجر می پرداختند و بیان کردند که فعالیت

 تواند بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه اثر بگذارد. نتایج نهایی حاکی از این بود می

 11/0هاي تحقیق و توسعه بخش خصوصی و بخش عمومی به ترتیب  که نرخ بازده فعالیت

    است. 06/0و 

اي کامالً متمایز و متفاوت با  وسعه را به صورت ایده)، در مطالعه خود ت2005( شومپیتر

شود، مطرح  یا تمایل به سمت یک تعادل معین مشاهده می» ايدایرهجریان «آنچه در 

کند. شومپیتر پس از تالش  وسعه را تغییرات بنیادین و خالقیت تعریف میوي ت کند. می

من کلمه «کند: بدیل در چهارچوب تعریف شده علم بیان میبسیار براي حل مسئله خلق بی

تر این است که بگویم یک کنم صحیحغیرممکن را در این مطالعه به کار بردم، فکر می

 ».  مأموریت علمی و کار جدید است

 

  

1- Ginarte and Park  
2- Barro 
3- Bilbao-Osorio and Rodríguez  
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و منابع طبیعی  سرمایه انسانینقش « با عنوان اي مطالعهدر )، 2005( و همکاران  1یامیها

عنوان  به بررسی نقش زمین کشاورزي به ،»توسعه اقتصادي: مقایسه تایلند با ژاپن و کره در

 که–منبع طبیعی در رشد نیروي انسانی و اقتصادي در سه کشور آسیاي جنوب شرقی  یک

 امروز بسیار با هم ، امادر چند دهه قبل بسیار مشابه همدیگر بود وضعیت اقتصادي آنها

تولید ناخالص ملی،  مطالعه شاملکار رفته در این ه پرداختند. متغیرهاي ب -متفاوت هستند

تصحیح مورد استفاده  و روش اقتصادسنجی هاي تحصیل کشاورزي و متوسط سال زمین

منفی بین منابع طبیعی و سرمایه انسانی  هاز رابط . نتایج این مطالعهبود خطا براي برآورد مدل

منابع  . آنها تأثیر منفیداشت مثبت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادي حکایت هرابط و

بر  مبنی هاي اقتصادي اشتباه این کشور در تایلند به دلیل سیاسترا طبیعی و سرمایه انسانی 

 انی ماهر و صنعتی کردن بخشجاي تربیت نیروي انس کارگیري کارگر بیشتر به به

  . کردندبیان کشاورزي 

در تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادي در را گذاري  تأثیر سرمایه)، 2007( 2فالک

 هاي بلندمدت مورد بررسی قرار داد. او یک مدل رشد تجربی پویا را با استفاده از داده

 به ،ز یک سوتخمین زد. ا 1970- 2004 هاي طی سال OECDتابلویی براي کشورهاي 

داخلی  بر تأثیر نرخ مخارج تحقیق و توسعه تشکیالت تجاري بر تولید ناخالص نتایجی مبنی

تکنولوژي باال  گذاري در تحقیق و توسعه در بخش بـا تأثیر سهم سرمایه ،و از سوي دیگر

  یافت.بر تولید ناخالص داخلی سرانه در بلندمدت دست 

 و توسعه، نرخ ابداعات و نرخ رشد تولید را دررابطه بین شدت تحقیق )، 2007( اولکا

 که انباشت دانش،داد . نتایج نشان داد ارایه OECDکشور  17 چهار بخش تولیدي براي

 عامل اصلی اختراعات در تمام چهار بخش تولیدي است و شدت تحقیق و توسعه، نرخ

ارو و اختراعات را در بخش مواد شیمیایی و بخش الکتریک و الکترونیک و بخش د

دهد. عالوه بر این، نرخ ابداعات اثر مثبتی بر نرخ تولید در تمام  پزشکی افزایش می خدمات

  . ها دارد بخش
 

  

1- Hayami 
2- Falk  
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ها در سرمایه  گذاري سرمایه بررسی نقش اثرات باالي )، به2011( 1جیانگ و همکاران

نقطه ی در سرمایه انسانگذاري  سرمایهپرداختند و به این نتیجه رسیدند که انسانی در چین 

گذاري در  داشتن سطح سرمایه که باال نگهکردند  و توصیه استعطفی در رشد اقتصادي 

  د.تواند نقش مهمی در رشد اقتصادي ایفا کن انسانی می سرمایه

)، در مطالعه خود به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه و صادرات 2016( 2استاباش و ارسین

 1989- 2014رهاي کره و ترکیه طی دوره صنایع با فناوري باال بر رشد اقتصادي کشو

مدت  نشان داد که صادرات فناوري باال در بلندمدت و کوتاه آمده دست به پرداختند. نتایج

دارد، در حالی که در ترکیه صادرات فناوري  جنوبی کره تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادي براي

ت. همچنین نتایج نشان داد، مدت داراي تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي اس باال تنها در کوتاه

 با صادرات براي را توسعه و تحقیق و انسانی سرمایه در گذاري ترکیه در آینده باید سرمایه

  .کند تسریع را اقتصادي رشد تا بتواند دهد باال افزایش تکنولوژي

 با تمرکز بر کیفیت تحصیالت دانشگاهی، به برآورد تأثیر)، 2018( 3ژو و همکاران

دست  دانشگاهی بر متغیر رشد اقتصادي پرداختند که با توجه به نتایج به کیفیت آموزش

  است.  بر رشد اقتصادي داراي تأثیر مثبت و معناداري آمده، کیفیت تحصیالت دانشگاهی

در داخل نیز مطالعات ارزشمندي در خصوص تأثیر متغیرهاي تحقیق و توسعه، اختراع، 

ترین و  که مهم است ه اقتصادي صورت گرفتهسرمایه انسانی و خالقیت بر رشد و توسع

  شود.  در ادامه بیان می هاترین آن مرتبط

بسیار مهم پیشرفت  تحقیق و توسعه را در فرآیند توسعه و)، 1380( زاده و حیدري حسن

متنوع از  اي در نرخ رشد اقتصادي در مجموعهرا دانستند و تأثیر میزان مخارج یادشده 

گذاري در  سرمایه سی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند کهکشورهاي مختلف مورد برر

به تولید ناخالص  که به شکل افزایش در نسبت مخارج تحقیق و توسعه( ذخیره دانش فنی

هاي تولیدي  ظرفیت اي در افزایش رشد اقتصادي و نقش قابل مالحظه شود) ملی معرفی می

 

  

1- Jiang et al. 
2- Ustabaş & Ersin   
3- Zhu, Peng & Yue-Jun 
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توسعه در  حال ثیرگذاري در کشورهاي درمیزان این تأ ،اما از سوي دیگر ،کشورها دارد

  . یافته از شدت باالتري برخوردار است مقایسه با کشورهاي توسعه

)، در مطالعه خود به بررسی اثر مخارج تحقیق و 1388شاکري و ابراهیمی ساالري (

یافته پرداختند.  توسعه و توسعه حال توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادي براي کشورهاي در

گذاري در بخش تحقیق و توسعه در هر دو  سرمایهحاصل از مطالعه نشان داد که  نتایج

شود و  یافته موجب افزایش جریان اختراعات می توسعه توسعه و حال گروه کشورهاي در

یافته بیشتر است. در این  کشورهاي توسعه توسعه نسبت به حال این بازده در کشورهاي در

توسعه بر رشد در جریان  رشد در مخارج تحقیق و خصوص باید اذعان داشت که تأثیر

ت. همچنین یافته اس توسعه، شش برابر کشورهاي توسعه حال اختراعات، در کشورهاي در

 یافته بیشتر از ناخالص داخلی در کشورهاي توسعه اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید

 و توسعه تأثیر مثبت وگذاري در بخش تحقیق  توسعه است. سرمایه حال کشورهاي در

یافته و  معناداري بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهاي توسعه

  د. توسعه دار حال در

رشد  بررسی رابطه علیت گرنجري بین سرمایه انسانی و )، در1389( مهدوي و همکاران

ایه انسانی و سرم بینمدت و بلندمدت  به آزمون علیت گرنجري کوتاه ،اقتصادي در ایران

نتایج پژوهش نشان داد که  پرداختند. ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت رشد تولید

و بلندمدت  مدت سرمایه انسانی و رشد اقتصادي بدون نفت در کوتاه دوطرفه بین اي رابطه

اي در  سرمایه یمدت و بلندمدت کاالی انسانی در کوتاه سرمایه ،برقرار است؛ به بیان دیگر

  .خش استاین ب

تحلیل اثر بلندمدت سرمایه انسانی و )، در مطالعه خود به 1391( رجبی و همکاران

کارگیري الگوي  با به 1347- 1386هاي  ن طی سالرشد اقتصادي ایرا تحقیق و توسعه بر

نتایج پژوهش نشان داد، از نظر آماري اثر متغیرهاي سرمایه یافته پرداختند.  سولوي تعمیم

  . دار استارشد اقتصادي مثبت و معن انسانی و تحقیق و توسعه برسرمایه  فیزیکی،

بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد )، در مطالعه خود به 1392( آقایی و همکاران
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نتایج نشان داد که شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبتی پرداختند.  ایران هاي اقتصادي در استان

نیافته داشته  یافته و توسعه یافته، کمترتوسعه وسعههاي ت استان بر رشد اقتصادي هر سه گروه

یافته بیشتر از دو گروه  هاي توسعه تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي در استان ،البته .است

توان براساس  داشت، می سه گروه وجودبین اي را که  دیگر بود و بخشی از شکاف توسعه

  . یح دادشکاف موجود در شاخص سرمایه انسانی آنها توض

شناختی به جایگاه و منشا ناولتی در توسعه ) به بررسی نگاه معرفت1394متوسلی (

عنوان ابزار  اقتصادي پرداخته است. این مطالعه با هدف تبیین جایگاه و منشأ ناولتی، به

بندي علوم را با نگرش  برنده رشد و توسعه در جوامع، جدول مقدماتی طبقه پیش

گونه که کانمن به  هاي انسان آن بندي، کنشده است. در این طبقهه کریشناسی ارا معرفت

گردد؛  ه کرده است، فقط به دو نوع سیستم استدالل و شهود ناشی از آن برنمییزیبایی ارا

بلکه با توجه به آثار دو دهه گذشته نورث، باورهاي تثبیت شده که منشأ بسیاري از 

گیري، کنش  امل هستند، نقشی مهم در تصمیمویژه در شرایط نااطمینانی ک ها، به تصمیم

هاي صورت گرفته دراین مطالعه  فردي و نیز عملکرد جمعی دارند. همچنین براساس تحلیل

ل الینحل در فرایند یهاي ذهنی در کشف و نوآوري و حل مسا جهشتوان بیان کرد که  می

بدیل در  اي بیه هاي ذهنی متفاوت و خلق گیرد، ماهیت صورت نمی عقالییگیري  تصمیم

کنند و  یقین از یک دستورالعمل و شیوه تبعیت نمی هاي هنري و غیرهنري به حوزه

تر از همه، شرایطی که باید براي  هاي اختصاصی و مهم ذهنی، آموزش ههاي ویژ قابلیت

هاي مرسوم و معمول  بدیل و ناول صورت گیرد، از آموزش ذهن فراهم شود تا خلق بی

هاي مرتبط با روابط علت و معلولی، از بنیان زیر سؤال  یرد و تحلیلگ آکادمیک فاصله می

  .شود ناول شومپیتري مشخص می الینجل بودنرود و دلیل  می

)، در مطالعه خود به بررسی اهمیت سرمایه انسانی 1395پور رودبارکی و لبادي ( حسن

انسان  ،در جهان امروز در هزاره سوم پرداختند. آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که

 ،اهمیت دارد يانسانی بیش از هر چیز دیگر و عامل نیروياست عنصر اصلی توسعه 

توسعه اقتصادي و  خصوصیت روند ،آنچه در نهایت ،طوري که اقتصاددانان معتقدند به
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 کند، منابع انسانی آن کشور است و از این لحاظ منابع اجتماعی یک کشور را تعیین می

ترین  پول یا تکنولوژي برتري دارد. سرمایه انسانی یکی از مهممانند سایر منابع  انسانی بر

اي  ها نقش عمده موجود در رشد اقتصادي است که در رفع نابرابري هاي ابعاد و ظرفیت

ترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادي  دارد و با توجه به اینکه سرمایه انسانی یکی از مهم

  . ري در توسعه داشته باشدگیمتواند نقش چش میاست، 

بدیل درآمدي بر فرآیند خلق بی )، در مطالعه خود به بررسی پیش1395متوسلی (

(ناولتی) در توسعه اقتصادي و کارآفرینی پرداخت. در این پژوهش، به یکی از ابعاد 

بدیل از جمله کارکردهاي کارکردهاي ذهن که خلق ناول بوده، اشاره شده است. خلق بی

ت که تنها در حوزه عقل استداللی، محاسباتی و حتی مقید به مفاهیم و ذهنی اس

هاي مختلف بندي از حوزههاي نظري گذشته نیست. بنابراین، باید یک طبقهچهارچوب

شناسی علم تدوین و ناول در جایگاه علوم و سطوح مختلف با تأکید بر ماهیت و معرفت

هاي صورت گرفته در این ستداللیکی از کارکردهاي ذهن معرفی شود. براساس ا

هاي بدیل مستلزم سه بنیان کلیدي آزادي ذهن، تفاوت در قابلیتپژوهش، فرآیند خلق بی

بدیل با فرض فرد و قدرت تخیل فرد است. خلق بی هاي منحصربهذهنی و نیاز به آموزش

لو و تر از همه آزادي، ع هاي افراد، قدرت تخیل و مهمیگانگی و اختصاصی بودن ذهن

هاي ذهنی این شود. از فرض قدرت، استعداد و قابلیتتعالی ذهن از تمام قیود حاصل می

-شرط شناخت آن ویژگی هاي اختصاصی ذهنی بهآید که افراد با ویژگی دست می نتیجه به

جز دانش عمومی به تعلیم و تربیت و پرورش خاص نیازمندند و افراد براساس استعداد  ها، به

 ح ذهن خود باید تعلیم ببینند.  و قابلیت اصل

 گرچهتوان گفت،  بندي مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در این زمینه می در جمع

و  اهمیت خالقیت به توجه بااما ، است زیاد انجام شده تمطالعا ديقتصاا توسعه مینهدر ز

به  جدید اي یهزاو از نگاهی انعنو به انمیتو را حاضر هشوپژ، اقتصادآن در  دبررکاه یژو به

  ننساا عاملیت عموضو به که مشابهی خلیدا مطالعهرو،  ازاین ؛نستدا ديقتصاا توسعه مباحث

   .ستا هنشد منجا، اباشد ختهداپر خالقیت به توجه با توسعهدر و ذهن 
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شود، رابطه توسعه با خالقیت و ذهن انسان در مطالعات خارجی به  البته، یادآوري می

یفی بحث شده، اما در این مطالعه سعی شده است براساس صورت کیفی و توص

هاي معتبر جهانی، یک رابطه تجربی و عینی بررسی شود و صحت مباحث کیفی  شاخص

  مورد آزمون قرار گیرد. 

 روش پژوهش -3

در این مطالعه، براي بررسی تأثیر خالقیت بر توسعه اقتصادي از بسط مدل ارایه شده توسط 

عنوان مدل پایه استفاده شده است که به صورت زیر بیان  ، به1)2003ن (مارتی بارو و سالی

  شود:  می

��,� = �+���,��� + ��� �,� + �� + ��,�    )1                        (                                     

 tدر دوره زمانی  iبراي کشورلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه  ���که در آن، 

مخارج تحقیق و توسعه،  :برداري از متغیرهاي مؤثر بر توسعه اقتصادي (از جمله ����است. 

و  تحقیق و توسعهصادرات صنایع با فناوري باال، ثبت اختراع، سرمایه انسانی، تحقیقات در 

ات غیرقابل مشاهده خاص هر دهنده اثر نشان ��دهد،  صادرات صنایع خالق) را نشان می

  دهد.  جمله اخالل را نشان می ���و است کشور 

شود، این مدل با وارد کردن وقفه متغیر وابسته در سمت راست  طور که مشاهده می همان

عنوان متغیر  دلیل وارد کردن وقفه متغیر وابسته بهمدل به صورت پویا تصریح شده است. 

زیادي بر توسعه اقتصادي هر کشور تأثیرگذارند و وارد کردن  مستقل آن است که متغیرهاي

پذیر نیست. مطالعات مختلف برحسب تأکید و هدف تحقیق ناگزیر به انتخاب  همه آنها امکان

هاي  تمرکز اصلی این مطالعه شاخص نظر هستند. با عنایت به اینکه متغیرهاي مهم و مورد

ته شده تا با آوردن متغیر وابسته سال قبل خالقیت است، مدل به صورت پویا در نظر گرف

  عنوان متغیر مستقل در مدل اثر تمام عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در آن لحاظ شود. به

ها،  گونه مدل همچنین وارد کردن وقفه متغیرهاي مستقل حاکی از آن است که در این

 

  

  ). 2003مارتین ( براي مطالعه بیشتر، ر.ك به: بارو و سالی - 1
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ري نیز داشته باشند. به توانند اثرات تأخی متغیرهاي توضیحی عالوه بر داشتن اثرات آنی، می

بیان دیگر، تغییرات متغیرهاي توضیحی اثر خود را تنها به صورت آنی بر متغیر وابسته 

  شود.  هاي بعدي ظاهر می گذارند، بلکه با گذشت زمان اثرات بلندمدت آنها نیز در دوره نمی

قل زایی مدل و استفاده از روش حدا ) باعث درون1شود، پویایی مدل ( یادآوري می

رو،  شود. ازاین ها می زننده دار بودن تخمین مربعات معمولی موجب ناسازگاري و تورش

یافته تفاضلی مرتبه  زننده گشتاور تعمیم )، تخمین1991( 1براي رفع این مشکل، آرالنو و باند

) را پیشنهاد دادند. ایده اساسی این روش، حذف اثرات ثابت ویژه فردي GMMاول (

) است. با انجام این عمل، معادله 1گیري مرتبه اول از معادله ( ) با تفاضل��مستقل از زمان (

 شود: ) به فرم زیر بازنویسی می1(

��,� − ��,��� = ����,��� − ��,���� + ����,� − ��,���� + (��,� − ��,���)		       )2 (  

ضیحی (وقفه متغیر وابسته) و جمالت اخالل همبستگی در این حالت، بین متغیرهاي تو

)، تخمین سازگار و بدون تورشی 2شود که تخمین حداقل مربعات معمولی معادله ( ایجاد می

���,��)رو، باید ابزار معتبري را براي  دهد. ازاین دست نمی به �را از  −   یافت. (���,��

ودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت خطا ب به معتبر GMMزننده  سازگاري تخمین

)، 1991( شده توسط آرالنو و باند دو آزمون تصریحبا تواند  بستگی دارد که می و ابزارها

از  4آزمون سارگاناولی، آزمون شود. )، 1998( 3ندل و باندو بال) 1995( 2وراآرالنو و ب

. آماره کند آزمون می رابودن ابزارها  شده است که معتبر  تعیین هاي از پیش محدودیت

با درجات آزادي برابر با تعداد  �� توزیع داراي J-Statistic)( آزمون سارگان

 M2 با آماره سریالی است که. دومی، آزمون همبستگی حد است از  هاي بیش محدودیت

در جمالت خطاي را  AR(2)مرتبه دوم  وجود همبستگی سریالیشود که  نشان داده می

زمانی داراي سازگاري  GMMزن  کند. در این آزمون، تخمین آزمون می به اولتفاضلی مرت

است که همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود 
 

  

1- Arellano and Bond 
2- Arellano and Bover   
3- Blundell and Bond   
4- Sargan Test   
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نداشته باشد. رد نشدن فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگی 

  ). 1394خندان و همکاران،  کند (گل یسریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم م

هاي مرتبط با آنها اساس قرار  در روش استنتاج این مطالعه، رویکرد کالن و تئوري

) بوده و مدل مورد GMMیافته سري زمانی ( گرفته و روش مورد استفاده، گشتاور تعمیم

  استفاده به صورت زیر است. 

��� = ������� + ��ℎ��ℎ���ℎ�� + ���������� + ���&��� + ������ +

��	������ + �� + ���                   

مخارج تحقیق و توسعه از  R&Dلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه،  yدر معادله باال، 

GDP ،High tech  ،صادرات صنایع با فناوري باالPatent عنوان شاخصی  ثبت اختراع به

صادرات  EXCRو  R&Dتحقیقات در  REنرخ باسوادي بزرگساالن،  HCبراي نوآوري، 

 بر تأکید منظور به این مطالعه، در بوده و خالق تجارت ی برايشاخصعنوان  صنایع خالق به

  است.  گرفته قرار استفاده مورد خالق بخش تأثیر و اقتصادي ابعاد

انتخاب شده در این مطالعه براساس مطالعات انجام شده توسط فلوریدا و متغیرهاي 

ها و  )، است. داده2011بابیرکا و دراقیسی ( و) 2004( 1لیناو تیگ )، فلوریدا2015همکاران (

افزار مورد  استخراج شده و نرم UNCTADو  WDIاطالعات مربوط به متغیرها از سایت 

  ، است. 1990- 2016است. دوره زمانی مورد مطالعه  Stata14استفاده در این مطالعه، 

  ها تحلیل یافته و تجزیه -4

  آزمون مانایی متغیرها - 1-4

 بوده، زیرامدل ضروري  مورد استفاده در يمتغیرها ماناییبررسی  ،در ادبیات سري زمانی

بدین منظور، آزمون  .بودن آن در سطح به رگرسیون کاذب منجر شود ناماناممکن است 

) و ADFفولر تعمیم یافته ( -هاي متداول دیکی یی متغیرهاي مدل توسط آزمونمانا

  ) انجام شده است. PPپرون ( -فیلیپس

 

  

1- Florida and Tignali   
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کننده این است که براساس دو  ، بیان2و  1هاي شماره  دست آمده از جدول نتایج به

آزمون ریشه واحد، متغیرهاي تحقیق و توسعه، صادرات خالق در سطح مانا بوده و سایر 

 اند.  گیري مانا شده تغیرها با یک بار تفاضلم

 نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس پرون در سطح متغیرها -1 جدول

  متغیرها
  آزمون فیلیپس پرون  آزمون دیکی فولر

  نتیجه  در سطح  نتیجه  در سطح

lGDP 38/1 -  نامانا  - 37/1  نامانا  

Patent  14/0 نامانا  - 069/0 نامانا 

Hightec  42/3 -  مانا  - 39/3  مانا  

R&D  63/2 -  نامانا  - 56/2  نامانا  

Excr 79/2 -  مانا  - 81/2  مانا  

  .پژوهشهاي  مأخذ: یافته

 نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس پرون در تفاضل مرتبه اول متغیرها -2 جدول

  متغیرها
  آزمون فیلیپس پرون  آزمون دیکی فولر

  تیجهن  با تفاضل  نتیجه  با تفاضل

lGDP 20/4 -  مانا  - 20/4  مانا  

Patent  40/3 -  مانا  - 34/3 مانا  

R&D 69/8 -  مانا  - 99/8  مانا  

 .پژوهشهاي  مأخذ: یافته

حال، براي اطمینان از کاذب نبودن مدل رگرسیون، مانایی جمله اخالل آزمون و نتایج 

  ، گزارش شده است. 3آن در جدول شماره 

 براي جمالت اخالل در سطح نتایج آزمون ریشه واحد -3 جدول

  متغیرها
  آزمون فیلیپس پرون  آزمون دیکی فولر

  نتیجه  در سطح  نتیجه  در سطح

E 45/6 -  مانا  - 58/6  مانا  

  .پژوهشهاي  مأخذ: یافته
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دهد که براساس آزمون دیکی فولر و فیلیپس پرون، فرضیه صفر  نتایج جدول نشان می

شود و جمالت اخالل  درصد رد می 5ناداري بر نامانایی جمالت اخالل در سطح مع مبنی

 . هستندمانا 

  انباشتگی آزمون هم - 2-4

براي شود.  بودن متغیرها باعث ایجاد رگرسیون کاذب در مدل می تخمین مدل در حالت نامانا

انباشتگی وجود  گیري و آزمون هم هاي تفاضل اتکابه رگرسیون کاذب روش جلوگیري از

تفاضل متغیرها در برآورد ضرایب الگو اطالعات ارزشمندي در رابطه  زدارد، اما هنگام استفاده ا

این روش براي جلوگیري از اتکابه رگرسیون رو،  ازاین .رود با سطح متغیرها از دست می

 .انباشتگی استفاده کرد آزمون هم توان براي رفع این مشکل از . مینیست کاذب مناسب

که سیستم اقتصادي  رابطه تعادلی بلندمدت است کننده وجود یک انباشتگی تداعی مفهوم هم

متغیرهاي  نامانایی ). در صورت1389(نوفرستی،  کند سمت آن حرکت می در طول زمان به

 اعتماد خواهد انباشتگی برقرار باشد، نتایج حاصل از تخمین مدل قابل مدل اگر بین آنها هم

انباشتگی  یا روابط بلندمدت از روش همانباشتگی  ن مطالعه، براي تعیین بردارهاي همدر ایبود. 

انباشتگی، براي  البته، قبل از تخمین بردارهاي هم جوسیلیوس استفاده شده است. -یوهانسن

کند، استفاده  طور معمول وقفه کمتري پیشنهاد می بیزین که به -تعیین وقفه بهینه از معیار شوارتز

   یک انتخاب شده است.بیزین  -وقفه بهینه براساس معیار شوارتز شده است.

دست آمده از آزمون اثر براي تعیین تعداد بردارهاي  کننده نتایج به ، بیان4جدول شماره 

درصد فرضیه صفر  5دست آمده، در سطح معناداري  انباشتگی است. با توجه به نتایج به هم

د و فرضیه شو میانباشتگی یا رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل رد  بر فقدان بردار هم مبنی

شود. این موضوع حاکی از  انباشتگی بین متغیرها رد نمی مقابل، یعنی وجود یک  بردار هم

  وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مورد بررسی است. 

  



  ر توسعه اقتصادي در ایرانبررسی تأثیر خالقیت ب   84

 انباشتگی نتایج آزمون اثر براي تعیین بردارهاي هم -4 جدول

  )5%مقادیر بحرانی (  آماره ماتریس اثر  مقادیر ویژه  فرضیه صفر

H0: r=0 89/0  40/107  49/82  

H0: r≤1  57/0  75/50  46/59  

H0: r≤2 46/0  60/29  89/39  

  .پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  برآورد مدل  - 4- 3

انباشتگی بین متغیرهاي مدل، بدون نگرانی از بروز مشکل رگرسیون  پس از تأیید وجود هم

یافته  ه از روش گشتاور تعمیمنظر با استفاد توان مدل را براي دوره زمانی مورد کاذب می

  ، گزارش شده است. 5دست آمده در جدول شماره  برآورد کرد. نتایج به

 GMMدست آمده از مدل به روش  نتایج به -5جدول 

  )probارزش احتمال ( Zآماره   ضرایب  متغیر

  000/0  22/5  33/4  عرض از مبدأ

Lgdp(-1) 46/0  73/4  000/0  

Patent  06/0  71/3  000/0  

Hightec  37/0  45/2  014/0  

R&D  00002/0  10/1  27/0  

Excr 006/0  08/5  000/0  

  J 81/0  66/0آماره 

  .پژوهشهاي  مأخذ: یافته

شود، همه متغیرهاي مدل که شامل ثبت اختراع،  دست آمده مالحظه می براساس نتایج به

مثبت و  هاي خالقیت هستند، تأثیر صنایع با تکنولوژي باال و صادرات خالق که شاخص

معناداري بر رشد اقتصادي دارند. از آنجا که ثبت اختراع داراي تأثیر مثبت بر رشد 

منظور افزایش رشد اقتصادي، حمایت و حفاظت از  به رو، بهتر است اقتصادي بوده، ازاین

هاي الزم از جمله قوانین و مقررات و سایر  زمینه کردنفراهم با حقوق ثبت اختراع 

 د.گذاري اقتصادي کشور قرار گیر سیاستجدي ي، در دستور کار ضرور هاي زیرساخت
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دار نیست، اما به دلیل داشتن آماره  تحقیق و توسعه با اینکه داراي تأثیر مثبت است، اما معنا

Z تر از یک، وجود متغیر در مدل ضروري است و باید در مدل لحاظ شود. عالمت  بزرگ

  نظري است. متغیرهاي موجود در مدل مطابق با مبانی 

با توجه به نتایج یادشده، ضریب متغیر صادرات صنایع با تکنولوژي باال بر رشد 

طوري که با افزایش یک واحدي در صادرات صنایع با  است، به 37/0اقتصادي کشور 

درصد خواهد بود. صادرات صنایع با  37/0اندازه  فناوري باال میزان رشد اقتصادي به

گذاري در  توان با سیاست میرو،  ازایندر رشد اقتصادي دارد،  فناوري باال اهمیت زیادي

  موارد زیر موجبات رشد خالقیت و در نتیجه، رشد اقتصادي را فراهم آورد:

  .هاي نظري وکاربردي ارتقاي سطح علمی جامعه از طریق تولید و توسعه آموزش - 1

نسانی و فناوري بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه ا دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی - 2

  .نوین

هاي صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه در  افزایش محققان و هزینهبراي  تالش - 3

  .یافته هاي تحقیق و توسعه در کشورهاي توسعه عین توجه به ساختار فعالیت

هاي پژوهشی و فناوري و گسترش  توانمندسازي بخش خصوصی در فعالیت - 4

 ي و بازارگرا شدن تحقیقات و بهبودپذیر و ارتباطات از طریق رقابت اطالعات

  .مند شدن آنها یی و نظامآکار

در تمام و هاي مختلف اقتصادي  هادینه کردن نظام نوآوري و اختراع در فعالیتن - 5

  .سطوح تحصیلی با توجه به پیشرفت فناوري

فناوري در اقتصاد از طریق تعامل با اقتصاد جهانی در قالب  يارتقا - 6

   .گذاري مشترك خارجی خارجی و سرمایه هاي مستقیم گذاري سرمایه

همچنین داشتن روحیه کارآفرینی از عوامل مهم توسعه صنایع با تکنولوژي سطح باال به 

سازگار  ،)2012( 2امانوئال و ) و آندریا2003( 1آید. این نتایج با مطالعات ژانگ شمار می

ود داشت، اما به دلیل شود، در مدل فوق، متغیر سرمایه انسانی نیز وج است. یادآوري می
 

  

1- Zhang 
2- Andrea & Emanuela  
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دار نبودن از مدل حذف شد؛ در واقع، تأثیر متغیرهاي تحقیق و توسعه اختراع و...  معنا

مدها و دستاوردهاي متغیر سرمایه انسانی وارد مدل تحقیق اماحصل سرمایه انسانی بوده و پی

 شده است. 

ودن متغیرهاي دست آمده از آزمون سارگان که براي بررسی معتبر ب همچنین نتایج به

درستی انتخاب  دهد، متغیرهاي ابزاري به ابزاري به کار گرفته شده در مدل است، نشان می

شود، بنابراین، متغیرهاي  بر اعتبار متغیرهاي ابزاري رد نمی اند و فرضیه صفر مبنی شده

  ابزاري مورد استفاده در مدل معتبر هستند. 

   نتیجه گیري و پیشنهادها -5

اي بوده و خالقیت پایه و اساس  ي از جمله مباحث اساسی و مهم هر جامعهتوسعه اقتصاد

آن در جوامع کنونی است. موضوع خالقیت از جمله مباحث مورد توجه اندیشمندان 

هاي اندکی به بررسی تجربی ارتباط بین برجسته بوده است، در حالی که پژوهش

ردید توسعه اقتصادي، حاصل ت بیاند.  هاي خالقیت و توسعه اقتصادي پرداخته شاخص

جریان طراحی، تأمین منابع، اجرا  می دریطور دا هاست. افراد جامعه به رفتارهاي خالق انسان

هاي خود توسعه را گیريتصمیم هاي مختلف مشارکت دارند و با رفتارها وو ارزیابی طرح

ن اصلی در فرآیند بازیگرا ها و نهادهاي مردمی،ها، سازمانجمعیت ،آفرینند. در حقیقتمی

کننده ارزش در حوزه بنابراین، اثري که یک پیشگام در حوزه صنعت یا خلقتوسعه هستند. 

شود و افراد زیادي را تحت تأثیر  گذارد، یک تأثیرگذاري عادي تلقی نمی وکار میکسب

 اقتصادي نه در داشتن منابع و توسعه رشد ،در دوران کنونیدهد. به عبارت دیگر، قرار می

ها و  هایی با توانمندي انسانداشتن  يمالی فراوان یا منابع طبیعی خدادادي، بلکه در گرو

  است.  هاي ذهنی فراوان قابلیت

جنبه قابل ترین عامل توسعه اقتصادي بوده و بنیانی خالقیتتوان گفت،  بنابراین، می

توسعه در  برنده مهم براي رشد وتأملی از زندگی مدرن امروزي است و یک عامل پیش

استعداد هاي ذهنی انسان،  انسان، قابلیت آید. به عبارتی، جوامع بشري و طبیعت به شمار می
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یک سیستم  يهاي مالی و عاطفی، فرهنگ، کارآفرینی و... اجزا ، حمایتانسانذاتی 

به چیزهایی تبدیل  ،گذرد می ها انساندر ذهن آنچه را  ،یکپارچه هستند که طی یک فرآیند

بنابراین، براي تحقق خالقیت،  زند. شکوفایی اقتصادي را رقم می ،که در نهایتکنند  می

الزم است بستر ذهنی و فکري مناسب براي انسان فراهم شود و ذهن انسان شرایط و 

  توانمندي خلق آن را داشته باشد. 

رو، در این مطالعه با توجه به اهمیت خالقیت در رشد و توسعه اقتصادي، به  ازاین

 1990- 2016هاي خالقیت بر رشد و توسعه اقتصادي در ایران طی بازه زمانی  ی مؤلفهبررس

  یافته سري زمانی استفاده شد.  پرداختیم. براي این منظور از رهیافت گشتاور تعمیم

دست آمده از مدل  حاکی از آن است که متغیرهاي ثبت اختراع، صادرات صنایع با  نتایج به

الق و تحقیق و توسعه داراي تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي هستند. تکنولوژي باال، صادرات خ

هاي  ها به توسعه استعدادهاي خالقانه افراد منجر و باعث پیشرفت افزایش هریک از این شاخص

شود و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادي کشور را به همراه خواهد  تکنولوژیکی بسیار زیادي می

آن  هايتوانایی از برداريبهره و خالق انسانی سرمایه وسعهت و حفظ جذب، داشت. بنابراین،

 .المللی باشد تواند راهبردي براي تحقق اهداف توسعه و خلق مزیت رقابتی در عرصه بین می

 تروسیع مقیاسی در خالقیت و تأییدي بر این است که استعداد دست آمده در این مطالعه نتایج به

را دارند،  توسعه و پایدار اقتصادي رشد ارایه ظرفیت سرمایه، یا کار مانند سنتی هاينهاده از

ها  هاي ذهنی انسان یعنی براي داشتن رشد اقتصادي مداوم و توسعه باید بر استعدادها و توانایی

  ها فراهم کرد. تأکید و زمینه الزم را براي تقویت خالقیت انسان
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