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 چکیده
که در آن رشد به مقدار، کیفیت و دسترسی به دانش موجود بستگی دارد  یانه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنامروز
 یکی. است هاآن یافتگیسطح توسعه یانگربرخوردار است. حجم دانش فناورانه موجود در کشورها ب یادیز یتاز اهم

 ینر ااست. د یاقتصاد یچیدگیشاخص پ ورها،سنجش حجم دانش فناورانه موجود کش یمعتبر برا هایاز شاخص
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پژوهش رابطه  هاییافته. استفته گر قرار یو برعکس مورد بررس یاقتصاد پیچیدگی شاخص با هامولفه ینا یگرنجر
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 مقدمه -1

ار از ساختار   تدر ادبیات پیشگامان توسعه اقتصادی، توسعه و رشد به عنوان فرآیند تغییر ساخ      
 ده اسییتشییوری باال تعریف میوری پایین به سییمت سییاختار تولیدی با بهرهتولیدی با بهره

ستو  سط برخی  1955، 3و لویس 1968، 2؛ چنری و تیلور1959، 1)رو (. امروزه این تعریف تو
( بازنگری 2009) 5( و هیدالگو و هاسییمن2007و دیگران ) 4محققان اخیر، همچون هیدالگو

س    ساس ظرفیت آن          شده ا شور برا صادی یک ک سعه اقت سیر تو ت. در این تعریف جدید، م
شور در تجمیع توانایی  صوالت متنوع های فناورانهک   تر موردتر و پیچیدهای که در تولید مح

ست، تعریف می  صادی        نیاز ا سیر پیچیدگی اقت شورها در م شود. به عبارت دیگر، حرکت ک
دیگران،   و 6ها اسییت )فیلیپتوسییعه اقتصییادی آن بیشییتر، عامل کلیدی در توضیییح رشیید و

؛ شاهمرادی  1394فر، یمیپژم و سل؛ 2017، 8استوجکسکی و کسارو؛ 7،2016؛ زو و لی2012
 .(2018، 9ملی، فارمر و تیتلبوم  ؛1397و سمندرعلی اشتهاردی، 

امروزه شییاهد این هسییتیم که اقتصییادهای جهان به سییرعت به سییمت دانش بنیان بودن   
شیییود  کنند و حمایت از دانش به عنوان عامل حیاتی رشییید در نظر گرفته می          میحرکت  

بنیان که در (. از این رو، دسییتیابی به اقتصییاد دانش  2019، 10)برخورداری، فتاحی و عظیمی
آن رشیید اقتصییادی ناشییی از تولید علم و نوآوری اسییت، مورد توجه بسیییاری از محققان و  

عه  این مسیر، تاثیرگذاری ابعاد اقتصاد دانش بنیان بر توس    است. در مداران قرار گرفتهسیاست  
ها از توسییعه اقتصییادی مورد توجه  اقتصییادی از یک سییو و از سییوی دیگر، تاثیرپذیری آن 

اسییت. هرچند که بیشییتر تحقیقاتی که در این زمینه صییورت گرفته اسییت از     محققان بوده 
صادی همچون بهره     سعه اقت سنتی تو شد  متغیرهای  ستفاده کرده   وری و ر سرانه ا ند اتولیدات 
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ثال،   ندک  )برای م یت  ؛2010 ،2دوراک ؛2011 ،1فتیور و سیییا ماو  و سییی ؛ چن و 3،2008مو
نده رودی   2004، 4داهلمن ناه و زای تا 2015، ؛ داورپ و  2019، حی و عظیمی؛ برخورداری، ف

 . (1390باصری، اصغری و کیا، 
در  های مطرحروزترین شیاخص از بهشیود تا با اسیتفاده از یکی   در این مطالعه تالش می

یافتگی کشییورها، یعنی شییاخص پیچیدگی اقتصییادی، این سییوال  گیری سییطح توسییعهاندازه
تاثیر  کشییورها  یافتگیبر سییطح توسییعه  بنیاندانش اقتصییاد ابعاد یچگونگبازبینی شییود که 

ه آیا کسییوال اصییلی این تحقیق این اسییت دیگر، عبارت به پذیرد.گذاشییته و از آن تاثیر می
د یا ها هم خواهد ش تر شدن آن بنیان منجر به پیچیدهها به سمت اقتصاد دانش  حرکت کشور 

ه  رو، در این پژوهش سعی شد تا رابطبرعکس و یا اینکه هر دو علت یکدیگر هستند؟ از این
ی  بنیان و پیچیدگی اقتصادی کشورها مورد بررس   های اقتصاد دانش علی و معلولی بین مولفه

، 2006-2016کشور طی دوره زمانی  113های پانل، شامل گیرد. بدین منظور از از دادهقرار 
 استفاده شد. 

همانطور که در باال گفته شییید، به منظور ارزیابی ظرفیت و سیییطح فناوارنه کشیییورها از 
  تولیدی ایهتوانایی از است. این شاخص، بازتابی  شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده شده     

 یک در فناوری حجم محاسییبه برای ته شییده در یک کشییور اسییت و معیاریو دانش انباشیی
 . (2011 است )هاسمن و هیدالگو، جامعه

شیییناسیییی ارزیابی دانش     روش بنیان بودن یک اقتصیییاد  در زمینه سییینجش میزان دانش 
(KAM)5 که در این   ها اسیییت ترین روششیییده توسیییط بانک جهانی یکی از مهم    معرفی

به    زآمییت انتقال موفق  ،چارچوب  نیبراسیییاس اار گرفته اسیییت.  پژوهش مورد اسیییتفاده قر 
زمینه چهار محور   در گذاریهمدت در سیییرمایبلند یمسیییتلزم راهبردها بنیاناقتصیییاد دانش
، توسیییعه   نیروی انسیییانیآموزش و بنیان اسیییت. این چهار محور عبارتند از:    اقتصیییاد دانش

 مسیاعد  یاقتصیاد  طیمح کیشیتن  اطالعات و دا رسیاخت یز ینوسیاز  ،ینوآور یهاتیقابل
 معامالت بازار.  یبرا

  
1- Sundac and Fatur 

2- Dworak 

3- Seyet and Momaw 

4- Chen and Dahlman 

5- Knowledge Assessment Methodology 
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به  انیبناقتصیییاد دانش متغیرهای، 1 (PCA)ی اسیییاسییی هایمولفه لیتحل قیاز طردر ابتدا 
ست.      اندشده  لیچهار مولفه تبد صاد دانش بنیان ا که هر یک بیانگر هر یک از چهار بعد اقت

سکیو و هرلین  سی  2012) 2از آزمون دمتر شاخص   رابطه علیت این مولفه( به منظور برر ها و 
 است.پیچیدگی اقتصادی استفاده شده 

ست    صورت ا شینه پژوهش  چارچوب پژوهش به این  که پس از مقدمه در بخش دوم پی
سوم متغیرها و داده  مطرح می ضیح داده می  شود و در بخش  ستفاده تو شوند. در   های مورد ا

های   ش پنجم برآورد مدل و یافته   بخش چهارم به روش پژوهش پرداخته خواهد شییید. بخ     
 شود.گیری و پیشنهادات ارائه میشود و در بخش ششم و پایانی نیز نتیجهپژوهش آورده می

 

 مطالعات پیشین  -2
ری عوامل  وبنیان و رشیید اقتصییادی و بهرهبیشییتر مطالعاتی که رابطه علیت بین اقتصییاد دانش

ز بنیان تمرکیکی از محورهای اقتصیییاد دانشاند تنها روی تولید را مورد بررسیییی قرار داده
 اند.  داشته

صادی تمرکز کرده         سعه اقت شد و تو سی محور آموزش و ر سته  اول از مطالعات به برر د
توجهی بر رشید اقتصیادی داشیته     دهند که آموزش و سیرمایه انسیانی اثرات قابل  و نشیان می 

سکوا و دیگران     ست )کوتا ( با مطالعه نیجریه و گوموس 0172) 4(. توند و آبیمبوال2018، 3ا
شان داده  ( با مطالعه ترکیه2012) 5و کایان شد     ن سویه بین آموزش و ر اند که رابطه علی دو 

شته     صادی وجود دا ست. هرچند برخی مطالعات مانند اوگونمویوا و اوکونای اقت ( 2015) 6ا
را از رشد اقتصادی    رابطه علی یک سویه  ( برای نپال، حاکی از 2010)7داهالبرای نیجریه و 

 به آموزش هستند.
  قتصادی ا تاثیر مثبتی بر رشد  فاوا از و استفاده  تولید دهندمی نشان  دسته دوم از مطالعات 

  
1- Principal Component Analysis 

2- Dumitrescu and Hurlin 

3- Kotásková 

4- Tunde and Abimbola 

5- Gümüs and Kayhan 

6- Ogunmuyiwa and Okuneye 

7- Dahal 
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و سیییریدهار و     2012، 2اتیف، اندرس و مکدونالد     ؛2007، 1اسیییت )کاراجیانیس   داشیییته  
سویه بین آن و رابطه (2007، 3سریدهار  ست ای دو ؛ 2014، 4اوبر و واوایرویناینا، ) ها برقرار ا

 (.2017، 6و هانگ 2015، 5یوسفی

صادی پرداخته         شد اقت سی محور نوآوری و ر سوم از مطالعات به برر سته   اتاند. مطالعد
اند ایید کردهت وری رابهره رشد یا اقتصادی  رشد  بر فنی دانش تولید یا و مثبت نوآوری تاثیر

،   7وویک، سیییوتانوویک و مالدنوویکمالدن-و سییوکولو 1390، اقدم و دیگران )نصیییری
(. برخی از مطالعات رابطه علی یک سیییویه را از نوآوری به رشییید اقتصیییادی نتیجه           2016

( و برخی رابطه علی   با مطالعه کشیییورها عضیییو منا        1396، گرفتند )رمضیییانیان و دیگران   
ند که  ا( نشییان داده1395(. التجائی و حسییینی )با مطالعه ترکیه 2015 ،8معکوس )بوزکورت

. همچنین  نیافته اسییتهای توسییعهیافته بیشییتر از کشییوراین اثرگذاری در کشییورهای توسییعه
گذاری در مناطق و کشیییورهای مختلف،      نشیییان دادندکه این اثر    (2017و دیگران ) 9زمان 

 متفاوت است.
دسته چهارم از مطالعات به بررسی رابطه بخش رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی و رشد      

صادی پ  سعه بخش مالی )پوریان    رداختهاقت سویه از تو شتر مطالعات رابطه علی یک  ، 10اند. بی
با    -اُفُری ،  وو دیگران 11کاپورال  ؛2017 یا یا حکمرانی  2017، 12آببرس، پیکسیییون و د  )
دهند. هرچند، برخی نیز یک به رشد اقتصادی را نشان می    (2018، و دیگران  13آورام-)بوتا

ا از رشد اقتصادی به بخش مالی نتیجه گرفتند )حسن، سانچز  رابطه مثبت و علی یک سویه ر
 .(2011، 14و یو
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صاد دانش مطالعاتی که تاثیر محور صادی و      های اقت شد اقت صورت یکجا بر ر بنیان را به 
ند، حاکی از رابطه   وری عوامل تولید در نظر گرفته   بهره ای  ه ای مثبت و معنادار بین محور  ا

وری هسییتند )میرانی، شیییخ اسییمعیلی و میرانی ،  قتصییادی و بهرهبنیان با رشیید ااقتصییاد دانش
بادی،      1394 امینی میالنی و جلیلی، ؛1389؛ بهبودی و امیری، 1393 بانی و ق گانی، مهر ؛ جن
یان )    1392، ابونوری، حنطه و قربانی جاهد      و 1392 بادی و رضیییائ ( در  1393(. مهربانی، ق

وری برای سیییه دسیییته از  و بهرهاد دانش بررسیییی رابطه علی و معلولی بین محورهای اقتصییی
سویه از تمامی محورهای    رابطهیافته، کشورهای درحال توسعه، نوظهور و توسعه     علی یک 

 وری را نتیجه گرفتند.بنیان به بهرهاقتصاد دانش
 

 مبانی نظری -3

 اقتصاد دانش بنیان -3-1
(  OECDهمکاری و توسعه )بنیان نخستین بار توسط سازمان اقتصادی اصطالح اقتصاد دانش

بنیان، اقتصادی است که به طور    مطرح شد. از نظر این سازمان، اقتصاد دانش    1996در سال  
سرمایه        صرف دانش و اطالعات قرار گرفته و  ساس تولید، توزیع و م ستقیم برا ذاری در  گم

 بنیان، مورد توجه خاص باشد.دانش و صنایع دانش
ست. امتعددی ارائه شده  هایبودن یک اقتصاد، روش بنیاندانش میزان سنجش زمینه در

فه  ای از این شیییاخص ( خالصیییه 1جدول )  به صیییورت خالصییییه   های آن ها و مول  ها را 
 دهد.  نشان می 

شاخص          سایر  سبت به  شاخص بانک جهانی ن ستفاده از  ر تها به دالیل متعددی متداولا
جهانی شییاخص و موجود  ها، اعتباراسییت از جمله: کامل بودن نسییبت به دیگر شییاخص

فاده قرار        بودن داده یل در این پژوهش نیز این روش مورد اسیییت به همین دل  های آن. 
 است. گرفته 

  لیبه منظور تسه یچارچوب مناسباست معرفی شده (2005) چن و دالمناین روش توسط 
قال  به اقتصیییاد دانش     انت یان کشیییورها  ل  قا انت ،چارچوب  نی. براسیییاس اکند یفراهم م را بن

هرمای  مدت در سییی بلند  یبه طور معمول مسیییتلزم راهبردها   بنیان به اقتصیییاد دانش  زآمییت موفق
صاد دانش  در گذاری ست زمینه چهار محور اقت ،  سانی ان نیرویآموزش و  که عبارتند از:بنیان ا
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  طیمح کیو داشییتن  و ارتباطات اطالعات رسییاختیز ینوسییاز ،ینوآور یهاتیتوسییعه قابل
  های هی به عنوان پا   یتوسیییط بانک جهان    محورها  نیمعامالت بازار. ا   یاعد برا مسییی یاقتصیییاد

 .  دهندیم لیرا تشک انیبناقتصاد دانش کیاند و چارچوب اقتصاد دانش شناخته شده
 

 ها در الگوهای مختلفبنیان و محورهای آنگیری اقتصاد دانشهای اندازهشاخص -1جدول 

 بانک
 یجهان

 چارچوب
 شبکه

 مشبک
 رواردها

 آمار دفتر
 ایاسترال

 هیاتحاد
 APEC OECD اروپا

 وتیانست مدل
 ترانهیمد

 چارچوب
چشم در مطرح

 یانداز مالز

 میرژ
و  ینهاد
 زشیانگ

 یاقتصاد

 هب یدسترس
 شبکه

 و ینوآور
 ینیکارافر

 ینوآور
 خلق
 دانش

 اقتصاد
 انیبندانش

 یهاشاخص
 یعملکرد

 عمناب تیفیک
 یانسان

آموزش و 
 یروین

 یانسان

 دانش
 شبکه

 یگذارهیسرما
 یانسان

 جادیا
 دانش

 لیتحص
 و

 یریادگی
 دانش

 رساختیز
 ارتباطات

 یهاشاخص
 زهیانگ

 یاقتصاد

 یهانهیهز
 و قیتحق

 توسعه

 رساختیز
اطالعات 

و 
 ارتباطات

 یهاانجمن
 شبکه

 یآورفن
 و اطالعات

 ارتباطات

 و ینوآور
 ینیکارآفر

 انتشار
 دانش

 یهااستیس
 و علم
 یفناور

 ینهاد میرژ
 یهارساختیز

 یاقتصاد

 ینوآور
 اقتصاد
 شبکه

 یرفتار مولفه
 کاربرد
 دانش

 کاربرد
 دانش

 اقتصاد - یسازیجهان

- - 
 اتریتاث مولفه

 یاقتصاد
 تیمالک

 یمعنو
 - - یخروج -

 1(2014و افضل ) (1386)ی شهناز و عمادزاده( ، 1390) ایک ،یاصغر و یباصر(، 1395) یسالم و فالح ماخذ:

 
دانش ارائه شیییده   یابی ارز ی( و متدلوژ 2005با توجه به چن و دالمن )   این پژوهش در 
ه به در ادام انتخاب شدند. انیبنچهار محور اقتصاد دانش یبرا ریمتغ 14 ،یبانک جهان توسط

های مربوط به این  شییود. دادهشییرح هر یک از این محورها و متغیرهای مربوطه پرداخته می
و  3(WGI)های حکمرانی جهانی شاخص  و 2(WDI)توسعه جهانی  های متغیرها از شاخص 

  
1- Afzal 

2- World Development Indicators 

3- WorldWide Governance Indicators 
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  اند.آوری شدهجمع 1(WIPO)سازمان مالکیت معنوی جهانی 
 

 شاخص پیچیدگی اقتصادی -3-2
سازمان   یهاستم یس  ،دهیچیپ یهاستم یس  صر به طور خودجوش    یاافتهیخود  ستند که عنا   ه

  ،یو نوآور العمل عکس، یسیییازگار  هدربرگیرند  زنده  ند یفرآ کی  جه یخود را به عنوان نت 
مان م  نابرا   یسییییاز ند. ب که م  یعلم ی،دگی چی، پنیده هد از د یاسییییت  گاه ی خوا کامل  د   یت

،  والدروپ ) درک کند  ،افتد یم فاق عوامل مسیییتقل ات    نیکه ب را روند تعامل     یها یژگیو
سال گذشه، رویکرد پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک رویکرد متفاوت از      30طی  .2(1992

اسییت. براسییاس این رویکرد، اقتصییاد لزوما در  علم اقتصییاد به آهسییتگی شییکل و رشیید یافته
تعادل نیسییت؛ در علم اقتصییاد محاسییبات به خوبی ریاضیییات مفید اسییت. در یک شییرایط    

و  توانند وجود داشته باشند  های افزایشی می های کاهشی به همان اندازه بازده اقتصادی بازده 
س   ت، بلکه از مجموعه به صورت ثابت درحال توسعه نهادها، تمهیدات    اینکه اقتصاد ثابت نی

 .3(2013)آرتور،  استهای فناورانه شکل یافته و نوآوری

 که دانشییی میزان به عمده طور به جامعه یک دانش میزانبا توجه به این رویکرد، 

شخاص  از یک هر سته ، دارند اختیار در ا ست،  واب سترده  دانش تنوع به بلکه نی  دهش  گ

 هایشییبکه طریق از آن از اسییتفاده و ترکیب برای هایشییانقابلیت به نیز و افراد بین

 آن، بقای ادامه نیز و پیچیده هجامع یک وجود. برای اسییتتهوابسیی پیچیده تعامالت

 و هافعالیت انسانی،  منابع مدیریت فناوری، مالی، بازاریابی، طراحی، هدربار که مردمی
 راسییتای در دانش آن آمیختن و کارگیریهب به قادر باید نددار دانش تجاری قوانین

 برای معیاری . پیچیدگی اقتصییادی(2011د )هاسییمن و دیگران،باشیین محصییوالت تولید
 رد تولید شده  محصوالت  طریق از که است  یک جامعه در دانش فناورانه حجم محاسبه 

صل  آن ستوار  پایه این بر هم آن منطق و شود می جامعه حا ست  ا ساخت  هکا  یک اگر 
 را محصییول آن که کشییورهایی گاهباشیید، آن فناوری از خاصییی نوع نیازمند محصییول،

ید  ند می تول یاز   به تبع آن،  کن ناوری موردن ید  ف هار   نیز را آن تول ند )ب هاسیییمن و   4دار  ،
  
1- World Intellectual Property Organization 

2- Waldrop 

3- Arthur 

4- Bahar 
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 (.2014 هیدالگو،
برای محاسییبه شییاخص پیچیدگی اقتصییادی از اطالعات صییادرات کشییورها اسییتفاده     

و  ابتدا تنوع ،= محصول( p= کشور و  Mcp ،cکشور )  -توجه به ماتریس محصول  شود. با می
 شوند.( محاسبه می2( و )1های )فراگیری محصوالت با توجه به رابطه

 
(1) 

 
 

تنوع = kc0 =∑Mcp

p

 

 
 

فراگیری (2) = kp0 =∑Mcp

c

 

 
 شود.( محاسبه می3طه )، به صورت راب ′M̌ccکشور، -به همین ترتیب ماتریس کشور

 

(3) M̌cc′ =∑
McpMc′p

kc0kp0
p

 

 
 شود.( محاسبه می4درنهایت، شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور براساس رابطه )

 

(4) ECI =
K⃗⃗ −< K⃗⃗ >

se(K⃗⃗ )
 

 
رتبط  بردار ویژه م  K⃗⃗دهنده انحراف معیار و نشان seمعرف میانگین،  < >(، نماد 4در رابطه )

اسییت. هرچقدر کشییوری تنوع بیشییتری در   ′M̌ccماتریس  ترین مقدار ویژهبا دومین بزرگ
شاخص پیچیدگی باالتری را به          شد،  شته با صوالتی که فراگیری کمتری دارند دا تولید مح

 (.2013دهد )هاسمن و دیگران، خود اختصاص می
 

 ها و متغیرهاداده -4
 113های تحقیق شیییامل ها، دادهبرخی کشیییورها و سیییال  ها برایبا توجه به محدویت داده   
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 2006-2016های و برای سییال 1(OECDکشییور ییرعضییو  81کشییور عضییو و  32کشییور )
بنیان  متغیر اقتصییاد دانش 14 شییاخص پیچیدگی اقتصییادی و اسییت. متغیرهای تحقیق شییامل

 است.  
  2تصادی گی اقسایت اطلس پیچید های مربوط به شاخص پیچیدگی اقتصادی از وب  داده 

( و 2005با توجه به چن و دالمن )اند. در خصوص اقتصاد دانش بینان   دست آمده به( 2018)
چهار محور اقتصییاد   یبرا ریمتغ 14 ،یبانک جهان دانش ارائه شییده توسییط یابیارز یمتدلوژ
در ادامه به شیییرح هر یک از این محورها و متغیرهای مربوطه          انتخاب شیییدند.    انی بندانش

شاخص شود. داده ه میپرداخت سعه جهانی  های مربوط به این متغیرها از   و 3(WDI)های تو
مالکیت معنوی جهانی        4(WGI)های حکمرانی جهانی   شیییاخص مان   5(WIPO)و سیییاز

  .6اندآوری شدهجمع

 
 محور آموزش و نیروی انسانی -4-1

 و دیده آموزش جمعیت  یک  وجود دانش، از مندی بهره و انتشیییار تحصییییل،  خلق، برای
  جبمو درنهایت و تولید عوامل وریبهره افزایش به منجر کهچرا است،  ضروری  متخصص 

  
  یاالتا ین،رااوک یس،انگل ی،اسلون  ی،اسلواک  یل،اسرائ  ی،استون  یا،استرال  یا،اسپان  )اتریش، OECDعضو   یکشورها  -1

سلند، ا ا،یتالیا یکا،متحده آمر سوئ   یجمهور یه،ال، ترکغآلمان، پرت ی سوئد،  سه،    لی،یش  یس،چک، دانمارک، ژاپن،  فران

 )اردن، OECDعضو  یری یرلند( و کشورهای ونان، ایهلند،  یوزلند،نروژ، ن یتوانی،لهستان، ل  ی،فنالند، کانادا، کره جنوب

  ی،نوبج یقایآفر ین،آرژانت یجان،آذربا یران،گاندا، ااوروگوئه، او ی،السیییالوادور، اندونز یر،ارمنسیییتان، اکوادور، الجزا

بان  بادوس، بحر      یگواآنت ی،آل بار باربودا،  تان، بل     ی،برونئ یل، برز ین،و  غارسییی نا   بنگالدش، یز،بالروس، بل ،  بوتسییییاوا

  ین،چ کن،ینیدوم ییکا، جمهورتونس، جامائ یلند،تا یا،تازان یکسییتان،پاراگوئه، پاکسییتان، پاناما، پرو، تاج بورکینافاسییو،

قبرس،   یپین،یلینا، ف ی،صییربسییتان، عربسییتان سییعود  یه،سیینگاپور، سییودان، سییور  یالنکا،سییر یمبابوه،ز یا،زامب یه،روسیی

لبنان،   یان،وگرجسییتان، گرنادا، گواتماال، گ یا،کن ی، کلمبیا،کامبوج، کرواسیی یکا،قزاقسییتان، قطر، کاسییتار یزسییتان،قرق

سکار، ماالو  ی،لتون ستان، مقدون    ی،مال ی،مالت، مالز ی،ماداگا صر، مغول   یک،بموزام یتانی،مور یک،مکز یه،مراکش، م

 یمن(. و هندوراس، هندوستان، ونزوئال یجریه،نگرو، نپال، نمونته ی،مولداو

2- ATLAS 

3- World Development Indicators 

4- WorldWide Governance Indicators 

5- World Intellectual Property Organization 

 ید.نگاه کن یوستپ (2)به جدول  یرهامتغ یو خالصه آمار یوستپ (1)ها به جدول و منابع آن یرهامتغ فهرست یبرا -6
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 و یادگیری در افراد توانایی تا اسییت ضییروری ای،پایه آموزش. شییوندمی اقتصییادی رشیید
ستفاده    در عالیآموزش و متوسط  سطح  در فنی آموزش همچنین. یابد افزایش اطالعات از ا

  تولید عالوه بر این،. اسییت ضییروری فناورانه هاینوآوری برای علمی و مهندسییی هایزمینه
 و عالی آموزش با کلی طور به خاص اقتصییادی محیط یک با آن سییازگاری و جدید دانش

 (. 2005)چن و داهلمن، است  مرتبط بازنگری
شان  برای پژوه، این در شده    متغیر سه  از محور این دادن ن ستفاده  ست  ا  رخنشامل:   که ا

  یتاز جمع یعنوان درصیید به باسییواد باالتر و سییال 15 افراد تعداد) 1بزرگسییاالن وادیباسیی
  به ،سن از صرفنظر  ،دوره متوسطه در  نام ثبت کل نسبت ) 2متوسطه  دوره نام ، ثبتبزرگسال( 

  عالی، آموزش دوره در نام ثبت کل نسییبت) 3عالی آموزش نام و ثبت (سیینی گروه جمعیت
سم    سنی  گروه جمعیت به سن،  از نظر صرف  صورت ر سطح      یکه به  ست با آن  مرتبط ا

 (.یالتتحص
 

 محور نوآوری -4-2
ستم    صیل، خلق،    رویه و قوانین نهادها، شبکه  به نوآوری سی شورها برای تح هایی که ک

شاره دارد.      ستفاده از دانش نیاز دارند، ا شار و ا ستم    در نهادها انت  از عبارتند نوآوری سی
 نیز دولت و ییردولتی هایالبته سازمان  خصوصی.   و تی دولتیتحقیقا مراکز ها،دانشگاه 

شی  ستم    از بخ ستند  نوآوری سی ستم    یک. کنندمی تولید جدید دانش که ه  وآورانهن سی
 ایکااله ایجاد منجر به دهد کهپرورش می را توسیییعه و تحقیق کهاسیییت محیطی موثر،

نی و ف پیشرفت  اصلی  نبعم رو، این از و شود می جدید دانش و جدید فرآیندهای جدید،
 چهاردر این پژوهش برای این محور از  (.2005اسییت )چن و داهلمن،  رشیید اقتصییادی

 تعدادی) 4تعداد مقاالت علمی و فنی در مجالت اسیییت، شیییامل: اسیییتفاده شیییده متغیر
 شیییمی، شییناسییی،زیسییت فیزیک، هایزمینه در شییده منتشییر مهندسییی و علمی مقاالت

 و زمین لومع و فناوری و مهندسی  پزشکی،  زیست  تحقیقات ،بالینی پزشکی  ریاضیات، 

  
1- Literacy Rate, Adult Total (% of People Ages 15 and Above) 

2- School Enrollment, Secondary (% Gross)  

3- School Enrollment, Tertiary (% Gross)  

4- Scientific and Technical Journal Articles  
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 ( وهای ثبت اختراعات در هر کشییورتعداد درخواسییت) 1تعداد ثبت اختراعات (،فضییا
 مجوز و امتیاز حق های)هزینه3و پرداخت حق امتیاز و مجوز 2رسیییید حق امتیاز و مجوز

ساکنان  و ساکنان  بین ستفاده  برای ییر شهود، ییرمالی  هایدارایی از مجاز ا  قوقح و نام
 . داخلی( نوآوری از شاخص یک عنوان به معنوی مالکیت

 

 محور زیرساخت اطالعات و ارتباطات -4-3
شار و پردازش اطالعات   یک زیرساخت اطالعاتی مدرن و مناسب می   تواند ارتباط موثر، انت

  هب اقتصییاد در ارتباطات )فاوا( و اطالعات فناوری هایو دانش را تسییهیل کند. زیرسییاخت 
نان  قابلیت   دسیییترسیییی،  قابلیت   نه   کارایی  و اطمی یا  و یوها راد و ها تلویزیون ها، تلفن ها، را

 یمزایا ترینواضییح از یکی. دارد اشییاره دهد،می پیوند را هاآن که شییبکه مختلف کارهای
  ایههزینه و قطعیت عدم کاهش از طریق دانش و اطالعات جریان افزایش فاوا، از اسییتفاده 
  عامالتم حجم افزایش به منجر خود، نوبه به این،. در سطح ملی و بین المللی است معامالتی

(. در زمینه این  2005، شییود )چن و داهلمنمی وریبهره و تولید سییطح افزایش و در نهایت
شده      ستفاده  سه متغیر ا شامل: تعداد کاربران اینترنت    محور از  ست که  )تعداد افرادی که   4ا

  5اند(، تعداد مشییترکین تلفن همراهگذشییته از هر مکان از اینترنت اسییتفاده کرده در سییه ماه
  تعداد  )مجموع 6تلفن ثابت   های اشیییتراکنفر( و  100)تعداد مشیییترکین تلفن ثابت در هر     

و  WLL8 سیم محلی بی اشتراک ثابت  ،VoIP7 هایاشتراک  آنالوگ، تلفنی خطوط فعاالنه
 نفر(. 100های ثابت عمومی در هر تلفن

 

 محور رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی -4-4
شود.   ها و نهادهای اقتصادی خوب می انگیزه اقتصادی و رژیم نهادی منجر به ایجاد سیاست   

  
1- Total Patent Applications (Direct and PCT National Phase Entries) 

2- Charges for the use of Intellectual Property, Receipts (BoP, Current US$) 

3- Charges for the use of Intellectual Property, Payments (BoP, Current US$)  

4- Individuals Using the Internet (% of Population) 

5- Mobile Cellular Subscriptions (per 100 People) 

6- Fixed Telephone Subscriptions (per 100 People) 

7- Voice-over-IP (VoIP) 

8- Fixed Wireless Local Loop (WLL)  
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شیییود و خالقیت و تالش را برای امر به نوبه خود منجر به بسییییج و تخصییییص منابع میاین
یک می       فاده از دانش موجود تحر جاد، انتشییییار و اسیییت ند. ای   اقتصییییادی رژیم یک  ک

قیمت، ثبات نرخ ارز، رقابت آزاد و... را   نوسییانات حداقل کلیطور به باید «بخشرضییایت»
 بدون و پاسخگو  موثر، حکومت یک شامل  مفید نهادی رژیم یک هایداشته باشد. ویژگی  

ساد  ست  قانونی نظام یک و ف سی   قوانین کها سا نین  همچ. کندمی اجرا و حمایت را تجارت ا
  یزهانگ دانشییمندان و شییود تا محققان اجرا شییدت به و محافظت باید معنوی مالکیت حقوق

جدید را داشییته باشییند. برای این محور از پنج متغیر اسییتفاده   فناوری دانش ایجاد برای الزم
های گمرکی واردات کاالهای با      تعرفه  )میانگین وزنی  1ها اسیییت که شیییامل: تعرفه    شیییده 
ی  المللنیاسییتاندارد تجارت ب یبندطبقهها براسییاس کدهای کشییور یهاطرف ترینمتعاهد

 مالی بخش توسییط شییدهارائه  مالی )منابع 3(، اعتبار داخلی به بخش خصییوصییی2(3)نسییخه 
 و ییرمسیییتقیم بهادار اوراق خرید ها،وام قبیل از خصیییوصیییی  بخش به مالی هایشیییرکت
د(،  کنن می ایجاد  را داخت بازپر  ادعای  که  دریافتنی  های حسیییاب سیییایر و تجاری  اعتبارات 

ها که بیانگر توانایی دولت  5های حکمرانی جهانی بانک جهانی     )شیییاخص 4کیفیت مقررات 
ها و مقرراتی است که توسعه بخش خصوصی      برای تدوین و اجرای درست و دقیق سیاست   

سعت و اندازه اعتماد و اعتقاد      6، حاکمیت قانوندهد(را ترویج و ارتقا می شاخص بیانگر و (
  ،مالکیت   حقوق قراردادها،  اجرای کیفیت  ویژه به  و جامعه اسیییت   قوانین عامالن به رعایت    

شان   7و همچنین احتمال جنایت و خشونت( و کنترل فساد   هادادگاه پلیس، دهنده  )شاخص ن
ستفاده  میزان ست  به برای عمومی قدرت از ا صی    منافع آوردن د   شکل  دو هر جمله از شخ

 خصوصی(.   منافع و نخبگان توسط دولت «رتسخی» و فساد بزرگ و کوچک
 

 پژوهشروش  -5
مربوط به چهار   یرهایمجموعه متغ از کیهر  یابتدا به صورت جداگانه رو در این پژوهش 

  
1- Tariff Rate, Most Favored Nation, Weighted Mean, all Products (%) 

2- SITC (3) 

3- Domestic Credit to Private Sector (% of GDP) 

4- Regulatory Quality  

5- Worldwide Governance Indicators (WGI) 

6- Rule of Law 

7- Control of Corruption 
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صاد دانش محور  س    هایمولفه لیتحل ان،یبناقت سا ساس مع   ( PCAی )ا   اریصورت گرفت. برا
به عنوان   های مولفه  ک،ی تر از بزرگ ژهیو مقدار  به هر    ریمتغ منتخب  از   کی پنهان مربوط 
)نام متغیرهای هر محور و مولفه مربوطه   شدند یگذاراساس نام نیمحاسبه و بر ا مولفهچهار 

 است(.( آمده 1در جدول پیوست )
از  نیانبهای اقتصیییاد دانشو مولفه اقتصیییادی پیچیدگی بین علی رابطه بررسیییی برای

ت که اسییرسییکیو و هرلین اسییتفاده شییده آزمون عدم علیت گرنجر مبتنی بر روش دمت
های پانل هسییتند. مزیت دهنده فرمت طراحی شییده برای شییناسییایی علیت در دادهارائه

 های پانلکه فرر ناهمسییانی مقاطع را برای دادهروش دمترسییکیو و هرلین این اسییت
ست     مورد توجه قرار می صفر این آزمون این ا ضیه ییر  که حداقل برای یکی دهند. فر

ز مقاطع رابطه علیت گرنجر وجود دارد. رگرسیییون پایه ارائه شییده به صییورت رابطه ا
ست که  5) شاهدات دو متغیر ثابت برای مقطع   yi.tو  xi.t( ا ستند. این   tدر دوره  iم ه

شت داده    ضرایب در قالب انبا ها برای هر مقطع برآورد آزمون به جای برآورد یکباره 
 .دهدای انجام میجداگانه

 

(5) 
yi.t = αi +∑βikyi.t−k +∑γikxi.t−k + εi.t  

K

k=1

K

k=1

 

i = 1.⋯ . N و t = 1.⋯ . T 
 

حسیییاس اسیییت و تعیین وقفه بهینه یکی از الزامات      1آزمون عدم علیت گرنجر به وقفه    
  در مورد انتخاب ییراهنما یچه ین،و هرل یودمترسییکاز آنجا که  پیشییین برآورد آن اسییت. 

با  یونرگرس  هایمجموعه ، تمام(2017) 2لوپز و وبر دهند، بنابراین براساس یها ارائه نموقفه
 شود.یم یینتع T>5+3Kتعداد ممکن بر اساس رابطه  ینتا باالتر 1وقفه از  یک

 

  برآورد مدل  -۶

 های اساسیتحلیل مولفه -۶-1
ساسی روی مجموعه متغیرهای هر یک از م  نتایج تحلیل مولفه یان بنحورهای دانشهای ا

  
1- Lag 

2- Lopez and Weber 
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( آمده است(. برای 2متغیرها در پیوست ) یخالصه آماراند )( خالصه شده2در جدول )
تر از یک تنها مولفه اول )که     هر مجموعه از متغیرها براسیییاس معیار مقدار ویژه بزرگ     

شد.  این معیار را تامین می کرد( به عنوان متغیر پنهان آن مجموعه متغیرها در نظر گرفته 
سانی، مولفه     آموزشدین ترتیب، مولفه ب سرمایه ان رای ب نوآوریبرای محور آموزش و 

برای محور رژیم نهادی و انگیزش اقتصیییادی، و  نهاد اقتصیییادی محور نوآوری، مولفه  
شییود برای محور زیرسییاخت اطالعات و ارتباطات به دسییت آمد. یادآور می فاوامولفه 

 است.  ( ارائه شده1ها در جدول )اطالعات مربوط به شاخص

 
 یاساس یهامولفه -2جدول 

 دهندگیهای توضیحماتریس مولفه نام متغیرها
اولین 
 مولفه

مقدار 
 ویژه

 LRA آموزش
57/0 

SET 
56/0 

SES 
59/0 

 83/0 50/2 

 TRW نهاد اقتصادی
15/0- 

DCPS 
43/0 

REG 
51/0 

RULE 
52/0 

COC 
51/0 

70/0 50/3 

 S&T نوآوری
54/0 

CIP 
50/0 

CIR 
55/0 

PTNT 
39/0 

 64/0 58/2 

زیرساخت ارتباطات و 
 اطالعات

IUI 
63/0 

MCS 
53/0 

FTS 
57/0 

 73/0 19/2 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

 رابطه علیت گرنجر بین متغیرها -۶-2

تصییاد  های اقهای آزمون عدم علیت گرنجر بین شییاخص پیچیدگی اقتصییادی و مولفه یافته
اند. به دلیل  ( خالصیییه شیییده 3ورد مطالعه در جدول )بنیان برای تمامی کشیییورهای م  دانش

سییال( حداکثر تعداد وقفه طبق فرمول بیان شییده، یک سییال    11ها )محدودیت تعداد سییال
ست. یافته  شان می ا سو بین      ها ن صفر آزمون مبنی بر نبود رابطه علیت در هر دو  ضیه  دهند فر

ن  رو، رابطه علی دو سویه بی شود. از این مولفه آموزش و شاخص پیچیدگی اقتصادی رد می  
ها وجود دارد. همچنین رابطه علی دو سویه بین مولفه نهاد اقتصادی و شاخص پیچیدگی     آن
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ها  ه یافتهکشود. درحالی اقتصادی و نیز مولفه فاوا و شاخص پیچیدگی اقتصادی مشاهده می    
ارد و جود ددهند رابطه علی یک سییویه از مولفه نوآوری به پیچیدگی اقتصییادی ونشییان می

 شود.رابطه معکوس رد می
ضو        شورهای ع سته ک شورها به دو د ضو می  OECDبا تفکیک ک شاهده  و ییرع توان م

((. 5( و )4کرد که همه روابط فوق برای هر دو دسییته از کشییورها صییادق نیسییت )جدول ) 
سیییویه از مولفه آموزش و مولفه  ، رابطه علی یکOECDها برای کشیییورهای عضیییو یافته

دهند. حال آنکه رابطه علی یک سویه از   به شاخص پیچیدگی اقتصادی را نشان می    نوآوری
 های فاوا و نهاد اقتصادی وجود دارد.  سمت شاخص پیچیدگی اقتصادی به مولفه

 
 )کل کشورها( رهایمتغ نیگرنجر ب تیآزمون عدم عل -3جدول 

 نتیجه آماره فرضیه صفر
 رد فرضیه صفر 99/2 .آموزش علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست

 رد فرضیه صفر 52/3 علت گرنجری آموزش نیست. پیچیدگی اقتصادی
 رد فرضیه صفر 81/2 .اقتصادی نیستپیچیدگیعلت گرنجرینهاداقتصادی

 رد فرضیه صفر 52/2 نهاداقتصادی نیست.گرنجریاقتصادی علتپیچیدگی

 یه صفررد فرض 67/3 علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست. فاوا

 رد فرضیه صفر 51/5 علت گرنجری فاوا نیست. پیچیدگی اقتصادی

 رد فرضیه صفر 78/5 نوآوری علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.

 عدم رد فرضیه صفر 10/0 علت گرنجری نوآوری نیست. پیچیدگی اقتصادی

 های پژوهشماخذ: یافته
 

های آموزش و فاوا بین مولفه، رابطه علی دوسویه OECDدر مورد کشورهای ییرعضو 
و پیچیدگی اقتصییادی وجود دارد. همانند کشییورهای عضییو برای کشییورهای ییرعضییو نیز 

ود.  ش رابطه علی یک سویه از سمت مولفه نوآوری به سمت پیچیدگی اقتصادی مشاهده می     
حال آنکه برخالف کشورهای عضو برای این کشورها، مولفه نهاد اقتصادی علت گرنجری     

 است و نه برعکس.ی اقتصادی بوده پیچیدگ
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 OECDعضو و غیرعضو به تفکیک کشورهای  رهایمتغ نیگرنجر ب تیآزمون عدم عل -4جدول 
 نتایج عضو نتایج عضوییر فرضیه صفر

 رد 06/3 رد 99/2 آموزش علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.
 م ردعد 33/1 رد 52/3 علت گرنجری آموزش نیست. پیچیدگی اقتصادی

 عدم رد 28/0 رد 58/2 نیست.اقتصادیپیچیدگیگرنجریعلتنهاداقتصادی
 رد 04/3 عدم رد 64/0 نیست.نهاداقتصادیگرنجریعلتاقتصادیپیچیدگی

 عدم رد 91/0 رد 77/3 علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست. فاوا
 رد 46/5 رد 07/3 علت گرنجری فاوا نیست. پیچیدگی اقتصادی

 رد 71/1 رد 75/5 ری علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.نوآو
 عدم رد -36/0 عدم رد 34/0 علت گرنجری نوآوری نیست. پیچیدگی اقتصادی

 32 81 تعداد کشورها
 های پژوهشماخذ: یافته

 
 OECD ی عضو و غیرعضوکل کشورها، کشورها یهاافتهی یهاسهیمقا -5جدول 

کشورهای  فرضیه صفر
 ییرعضو

کل  رهای عضوکشو
 کشورها

 ** *  پیچیدگی اقتصادی ←آموزش

 ** ≠  آموزش ←پیچیدگی اقتصادی

 ** ≠  پیچیدگی اقتصادی ←نهاد اقتصادی

 **  ≠ ادینهاد اقتص ←پیچیدگی اقتصادی

 ** ≠  پیچیدگی اقتصادی←فاوا

 ** *  فاوا←پیچیدگی اقتصادی

 ** **  پیچیدگی اقتصادی←نوآوری 

 ≠ ≠ ≠ نوآوری ←پیچیدگی اقتصادی

 **p* 01/0>p<05/0 علیت رابطه عدم ≠ و علیت رابطه وجود: نکته
 های پژوهشماخذ: یافته 

 
 گیری بندی و نتیجهجمع -7

صاد دانش  صادی،      در اقت شد اقت صلی ر بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرک ا
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را   های پیچیده این قابلیتایع اسییت. همچنین اقتصییاد تولید ثروت و اشییتغال در تمامی صیین 
های وسییییعی از افراد   دارند که حجم زیادی از دانش و مهارت مرتبط را در قالب شیییبکه        

ه  کبر را تولید کنند. این در حالی اسییت ای متنوع از کاالهای دانشتجمیع کرده و مجموعه
نش و مهارت بوده و دارای تنوع  های با پیچیدگی کم دارای انباشییت ضییعیفی از دا اقتصییاد

 محصوالت تولیدی کمتر هستند.
سوال مطرح می  شور   در اینجا این  صاد دانش   شود که آیا حرکت ک سمت اقت نیان،  بها به 

تر شدن آن کشور هم خواهد شد یا برعکس و یا اینکه هر دو علت یکدیگر    منجر به پیچیده
صیاد   های اقته علی و معلولی بین مولفههسیتند؟ از این رو، در این پژوهش سیعی شید تا رابط   

سی قرار گیرد. برای این کار از آزمون      دانش شورها مورد برر صادی ک بنیان و پیچیدگی اقت
کشور    113های پانل، شامل  عدم علیت گرنجر مبتنی بر روش دمترسکیو و هرلین برای داده 

 ، استفاده شد. 2006-2016طی دوره زمانی 
ام کشورها نشان داد که بجز مولفه نوآوری که تنها رابطه علی های پژوهش برای تمیافته

ای  هداد، بین سییایر مولفهیک سییویه از سییمت نوآوری به پیچیدگی اقتصییادی را نشییان می 
  سیییویه برقرار اسیییت. این درحالی بنیان و پیچیدگی اقتصیییادی رابطه علی دواقتصیییاد دانش

ست  ضو      ا شورهای ع سته ک شورها به دو د ضو، همه روابط    OECD که با تفکیک ک و ییرع
 فوق برای هر دو دسته از کشورها صادق نیست. 

در زمینه مولفه آموزش، هرچند که برای کشیییورهای ییر عضیییو رابطه علی دوسیییویه           
شود، اما برای کشورهای عضو تنها یک رابطه علی یک سویه از مولفه آموزش       مشاهده می 

یافته شیییاید بتوان علت را به متغیرهای           به پیچیدگی اقتصیییادی وجود دارد. در توجیه این    
 انتخاب شده در زمینه مولفه آموزش مرتبط دانست.

اینکه در کشیورهای عضیو، پیچیدگی اقتصیادی، علت گرنجری مولفه آموزش نیسیت،     
تواند به دلیل باال بودن سییطح این مولفه در این کشییورها باشیید. درحقیقت در تمامی این  می

درصد(. همچنین با باال رفتن    88االن بسیار باال است )بیش از   کشورها نرخ باسوادی بزرگس   
سطح پیچیدگی اقتصادی این کشورها، هرچند ممکن است سطح آموزش در این کشورها         

ای  ه دهنده این مولفه )یعنی ثبت نام در دوره    افزایش یابد، اما روی دو متغیر دیگر تشیییکیل     
ه  مکن اسییت بر سییایر متغیرهای مربوط ب متوسییطه و آموزش عالی( تاثیرگذار نبوده، بلکه م

 گذار باشد. های مهارتی و فنی تاثیرآموزش از جمله آموزش
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های فاوا در کشییورهای ییرعضییو رابطه علی دو سییویه بین این مولفه با    در زمینه مولفه
صادی برقرار    ضو تنها رابطه علی       شاخص پیچیدگی اقت شورهای ع ست. در حالی که در ک ا

از آن  مطالعات قبلی حاکی گی اقتصادی به سمت مولفه فاوا وجود دارد.  سویه از پیچید یک
سییال کای بیش از یهسییتند که تاثیر فاوا روی رشیید اقتصییادی نیازمند در نظر گرفتن وقفه 

رود درصورتی که مطالعه برای  (. از این رو، انتظار می2017و هانگ،  2015است )یوسفی،   
شود، بتوان ی   سال  شتری انجام  شاخص پیچیدگی     های بی سویه بین مولفه فاوا و  ک رابطه دو 

 ه کرد.سال را نیز مشاهداقتصادی برای کشورهای عضو با در نظر گرفتن وقفه بیش از یک

علی یک سیویه از   در مورد مولفه نهاد اقتصیادی، هرچند برای کشیورهای عضیو، رابطه   
رهای  ارد، اما برای کشو نهاد اقتصادی وجود د  سمت پیچیدگی اقتصادی به سمت این مولفه   

هاد  ن عضییو، این رابطه معکوس اسییت )یعنی رابطه علی یک سییویه از سییمت این مولفه  ییر
سییویه از متغیرهای نهاد اقتصییادی برای  رابطه علی یک اقتصییادی به پیچیدگی اقتصییادی(. 

( 2017( و اُفُری و دیگران )2017کشورهای ییرعضو در مطالعات پیشین، همچون پوریان )    
 د تایید قرار گرفته است. مور

ضو وجود ندارد و برای هر      ضو و ییرع شورهای ع در زمینه مولفه نوآوری تفاوتی بین ک
شورها رابطه علی یک    سته از ک صادی      دو د شاخص پیچیدگی اقت سویه از مولفه نوآوری به 

یه نوآوری و          طه علی دو سیییو یه تحقیق مبنی بر راب ته برخالف فرضییی یاف وجود دارد. این 
اله در  سیییگی اقتصیییادی اسیییت. علت این یافته را نیز شیییاید بتوان در وقفه کوتاه یکپیچید

گرفته در این تحقیق یافت. زمانی که کشییوری به سییطح دانش فناورانه باالتری دسییت    نظر
های جدید شیییوند.    رود که این سیییطح جدید دانش زمینه سیییاز نوآوری     یابد، انتظار می   می

عه   های تحقیق و توسییی خواهد بود تا دانش جدید در فعالیت      ای هرچند که این تاثیر با وقفه     
مورد اسیییتفاده قرار گیرد و اختراعات و ابدعات جدید را نتیجه دهند. همچنین تبدیل این              

ود  ربری را به همراه دارد. از این رو، انتظار میاختراعات و ابداعات به نوآوری، فرآیند زمان
 بگذارد. سال بر مولفه نوآوری تاثیرتری از یکمدتتر شدن اقتصاد با وقفه بلندکه پیچیده
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 پيوست
 

 متغیرهای پژوهش -1جدول 
 منبع تعریف متغیرها هانشان متغیرها

 (WGI)بانک جهانی  حاکمیت قانون RULE حاکمیت قانون
 (WGI)بانک جهانی  کیفیت قوانین و مقررات REG کیفیت قوانین و مقررات

 (WGI)بانک جهانی  کنترل فساد COC کنترل فساد
اعتبار داخلی به بخش 

 DCPS خصوصی
منابع مالی ارائه شده توسط بخش مالی به بخش 

 خصوصی )درصدی از تولید ناخالص داخلی(
 (WDI)بانک جهانی 

 EcoInstit مولفه نهاد اقتصادی
، RULE ،REGاولین مولفه چهار متغیر

COC، DCPS PCA 

 SES ثبت نام دوره متوسطه
نام ناخالص در دوره متوسطه بدون نسبت ثبت 

 در نظر گرفتن سن
 (WDI)بانک جهانی 

 SET ثبت نام آموزش عالی
نسبت ثبت نام ناخالص در آموزش عالی بدون 

 در نظر گرفتن سن
 (WDI)بانک جهانی 

 LRA نرخ باسوادی بزرگساالن
ساله و باالتر که توانایی  15درصدی از افراد 

 خواندن و نوشتن دارند
 (WDI)جهانی بانک 

 SES ،SET ،LRA PCAاولین مولفه سه متغیر  Educate مولفه آموزش

 (WDI)بانک جهانی  نفر( 100اشتراک پهنای باند ثابت )در هر  FBS اشتراک موبایل
 (WDI)بانک جهانی  نفر( 100اشتراک تلفن ثابت )در هر  FTS اشتراک تلفن ثابت

 (WDI)بانک جهانی  اینترنت )درصدی از جمعیت(استفاده فردی از  IUI کاربران اینترنت
 FBS ،FTS ،IUI PCAاولین مولفه سه متغیر  ICT مولفه فاوا

های استفاده از حقوق هزینه
 CIP مالکیت معنوی، پرداخت

های استفاده از حقوق مالکیت معنوی، هزینه
 پرداخت )بر حسب دالر جاری آمریکا(

 (WDI)بانک جهانی 

ه از حقوق های استفادهزینه
 CIR مالکیت معنوی، رسید

های استفاده از حقوق مالکیت معنوی، هزینه
 رسید )بر حسب دالر جاری آمریکا(

 (WDI)بانک جهانی 

 های ثبت اختراعتعداد درخواست PTNT های ثبت اختراعدرخواست
سازمان مالکیت 
معنوی جهانی 

(WIPO) 

 S&T J مقاالت مجالت علمی و فنی
منتشر شده در مجالت علمی و تعداد مقاالت 

 فنی
 (WDI)بانک جهانی 

 Innovate مولفه نوآوری
، CIP ،CIR ،PTNTاولین مولفه چهار متغیر 

S&T J 
PCA 

  ECI پیچیدگی اقتصادی
وب سایت اطلس 
 پیچیدگی اقتصادی

 های پژوهشماخذ: یافته
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 خالصه آماری متغیرهای پژوهش -2ل جدو

 حداکثر حداقل میانگین عیارانحراف م مشاهدات متغیرها 

ضو
ی ع

رها
شو

ک
 

 26/14 -59/0 07/1 55/2 352 نوآوری
 94/4 -45/0 22/2 16/1 352 رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی

 67/2 -73/0 5/1 65/0 352 فاوا
 66/3 -17/0 47/1 57/0 352 آموزش

 41/2 -65/0 06/1 69/0 352 پیچیدگی اقتصادی

ضو
ر ع

 یی
ی

رها
شو

ک
 

 15/6 -63/0 -42/0 64/0 891 ینوآور
 25/3 -62/3 -88/0 25/1 891 رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی

 72/2 -03/3 -59/0 29/1 891 فاوا
 86/1 -15/5 -58/0 47/1 891 آموزش

 72/1 -73/2 -33/0 76/0 891 پیچیدگی اقتصادی
 های پژوهشماخذ: یافته
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 منابع

  یها نقش مولفه  ی(. بررسییی1392)، آزیتا  جاهد  یقربان  و، مهدی  حنطه ، باسیییعلی ع ی،ابونور
. 8. دوره اقتصییاد کالن . پژوهشیینامهدیکل عوامل تول یوربر بهره انیبناقتصییاد دانش

 . 3152-5231، 16شماره 
ر رشد   ب انیاقتصاد دانش بن  یهامولفه ریتاث ی(. بررس 1394) ی، نادرلیجل و ینومی، النیم ینیام

 شییرفتیپ یگذاراسییتیفصییلنامه سیی(. 1391-1354) یل هادر سییا رانیا یاقتصییاد
 . 73-116،  9. شماره دانشگاه الزهرا )س( یاقتصاد

  یدر ارتقا ی(. اثر نوآور1393)ی، شییادی روحاناکبر و ، علینژادیخسییرو لیرضییا،ع ی،نیام
حال توسیییعه با     منتخب در  یکشیییورها  ی: مطالعه مورد  دی کل عوامل تول   یوربهره

 . 175-212، 54. شماره یلنامه پژوهشنامه اقتصادفصدرآمد متوسط. 
های اقتصییاد  (. تحلیل تطبیقی نقش مولفه1390باصییری، بیژن، اصییغری، ندا و کیا، محمد ) 

های اقتصادی ایران. سال شانزدهم.      فصلنامه پژوهش دانش محور بر رشد اقتصادی.   
 .1-29، 47شماره 

  یو رشد اقتصاد   انیند مدت اقتصاد دانش بن (. رابطه بل1389)ی، بهزاد ریام اوود ود ی،بهبود
 .23-32. 4. شماره یعلم و فناور استیس. رانیدر ا

سلیمی   (. بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر     1394فر، مصطفی ) پژم، سید مهدی و 
. سال دوم.  یامنطقه توسعه  و اقتصاد کشور برتر در تولید علم.   42رشد اقتصادی در   

 . 1638-3816،  10شماره 
ه دو گرو یحق ثبت اختراع در رشد اقتصاد   ری(. تاث1395)ی، راحله نیحس براهیم و ا ی،التجائ

 . 1-20، 1. شماره  3. دورهیقیاقتصاد تطبحال توسعه. و در افتهیتوسعه  یکشورها
محور بر  اثر اقتصاد دانش  سه ی(. مقا1392) ی، صغری قباد ی، فاطمه ومهربانمیرا، س  ی،جنگان

صاد    شد اقت شورها  رانیا ی: مطالعه موردیر سازمان همکار    یو ک ضو  صاد و   یع اقت
 . 1-24. تهران، رانیچشم انداز اقتصاد ا یمل یکیالکترون شیهما نیاولتوسعه. 

 بر بهره انیاقتصییاد دانش بن ریتاث ی(. بررسیی2015)ی، محسیین رودندهیزاعیده و سیی ،داورپناه
 . 1-10ی، و علوم کشاورز تیریاقتصاد مد یالملل نیکنفرانس بکار.  روییوری ن

، محمد فریمیسییل اکبر وی، علیدانیمیناجمصییطفی،   ،فریمیسییلوا، ن ،رانیباجگ انیرمضییان
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منتخب   یدر کشورها یبر رشد اقتصاد ینوآور ریو تاث تیرابطه عل ی(. بررس1396)
 . 22-40، 13. شماره 24دوره . )دانش و توسعه سابق(ی مال ،یاقتصاد پولمنا. 

سمندر علی شاهمر  شتهرادی، مژگان ) ادی، بهروز و  سی جایگاه رقابت (. 1397ا پذیری برر
صادی  ست های علم و فنا    ،فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقت . وریسیا

 . 29-38، 1سال دهم. شماره 
شهنازی، روح   صطفی و  س (. 1386اله )عمادزاده، م شاخص  یمبان یبرر صاد دانا  یهاو    ییاقت
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